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1. INTRODUCERE  

1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei 
1.1.1. Denumirea lucrării 

 Plan Urbanistic General şi Regulament Local de Urbanism 

 oraş Bolintin-Vale, jud. Giurgiu 

1.1.2. Beneficiar 

 Oraşul Bolintin-Vale 

1.1.3. Executant 

 SC Quattro Design SRL – Bucureşti  
Şef proiect: arh. Andrei JELESCU 

Piese scrise: arh. Irina POPESCU-CRIVEANU, arh. urb. Ana PETRESCU, urb. 
Monica PĂTRĂŞCOIU, arh. Andrei JELESCU, arh. Toader POPESCU, urb. Lorin 
SMĂRĂNDOIU, arh. Ovidiu DINA, ng. Mariana DOROBANŢU, ing. Luiza 
MINCULESCU, ing. Dinu ZAHARESCU, ing. Ana DARABAN, geogr. Mariana 
SOARE, ing. Anghel CONSTANTINESCU, ing. Sorin FLORESCU, ing. Adina IOSA.  

Piese desenate: arh. urb. Ana PETRESCU, urb. Monica PĂTRĂŞCOIU, arh. Andrei 
JELESCU, arh. Toader POPESCU, ing. Mariana DOROBANŢU, ing. Dinu 
ZAHARESCU, ing. Luiza MINCULESCU, ing. Adina IOSA, stud. urb. Lorin 
SMĂRĂNDOIU,  arh. Ovidiu DINA, SC Cornel&Cornel SRL – Bucureşti (cadastru şi 
topografie) 

1.1.4. Data elaborării 
Decembrie 2016 

1.2. Obiectul studiului 

Prezenta lucrare a fost elaborată la solicitarea Primăriei oraşului Bolintin-Vale având ca obiect 
reglementarea dezvoltării urbanistice a teritoriului administrativ al oraşului Bolintin-Vale, judeţul 
Giurgiu. 

Teritoriul actual al oraşului Bolintin-Vale cuprinde 4 localităţi: oraşul Bolintin-Vale, satele Malu 
Spart, Crivina şi Suseni.  

Pe teritoriul oraşului se aplică prevederile Planului urbanistic general al oraşului Bolintin-Vale (în 
vigoare) elaborat în anul 1999 de către Administrația Petru Gheorgiu - Arhitect S.R.L., (şef 
proiect: arh. Petru Gheorghiu). 

Prezenta documentaţie este menită să actualizeze aceste prevederi.  

1.3. Obiectivele principale ale P.U.G. 

Obiectivul strategic (OS) al Planului Urbanistic General (P.U.G.) şi Regulamentului Local de 
Urbanism (R.L.U.), oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu este asigurarea dezvoltării durabile a 
teritoriului şi comunităţii, prin protecţia şi conservarea resurselor umane, naturale, culturale si a 
calităţii factorilor de mediu şi creşterea atractivităţii oraşului pentru locuire şi investiţii. 
Oraş Bolintin-Vale 2026: Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor din oraş printr-o suită de 
măsuri legate de îmbunătăţirea infrastructurii de instituţii şi servicii publice, a căilor de 
comunicaţie, de dezvoltarea activităţilor economice, valorificând potenţialul natural, economic şi 
uman local şi a poziţiei favorabile faţă de Municipiul Bucureşti şi faţă de autostrada A1.. 
Obiectivele principale ale P.U.G. şi R.L.U. sunt stabilite în corelare cu obiectivele strategice 
stabilite prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi prin strategiile de dezvoltare la nivel 
judeţean şi zonal. 
Obiectivele principale ale Planului Urbanistic General (P.U.G.) şi Regulamentului Local de 
Urbanism (R.L.U.), Oraş Bolintin-Vale sunt următoarele:  
▪ Asigurarea suportului urbanistic pentru dezvoltarea economică generală, cu direcţii şi 

posibilităţi decurgând din analiza socio-economică, prin valorificarea resurselor umane şi 
naturale şi în acord cu activităţile locale şi cu tendinţele de dezvoltare ale regiunii;  

▪ Reglementarea din punct de vedere urbanistic a teritoriului administrativ al oraşului prin: 
 Inventarierea folosinţelor terenurilor din teritoriului administrativ în funcţie de componenţa 

spaţială dominantă şi activitatea umană desfăşurată în legătură cu aceasta; 

 Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan; 

 Zonificarea funcţională a teritoriilor intravilane propuse; 
 Delimitarea suprafeţelor pe care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate 

publică; 

 Delimitarea zonelor cu restricţii de construibilitate şi a zonelor cu riscuri naturale şi 
antropice – zone cu interdicţie temporară sau definitivă de construire; 
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 Delimitarea zonelor de protecţie aferente reţelelor de transport gaze naturale, ţiţei, energie 
electrică; stabilirea regulilor de construibilitate în aceste zone; 

 Stabilirea zonelor care necesită lucrări de apărare împotriva riscurilor naturale: alunecări 
de teren, inundaţii din revărsarea apelor curgătoare;  

 Stabilirea şi delimitarea zonelor construibile; 

 Stabilirea, pentru zonele construibile, a condiţiilor de construibilitate, a modului de utilizare 
a terenurilor şi a reglementărilor de conformare şi de realizare a construcţiilor;  

 Reglementarea unei zone unitare de dezvoltare a activităţilor economice din sectorul 
secundar şi terţiar. 

▪ Amenajarea de spaţii verzi de interes general (parcuri, scuaruri şi fâşii plantate) şi a celor 
destinate sportului şi agrementului: 

 Amenajarea de spaţii verzi în zonele de locuit existente şi nou propuse (inclusiv 
amenajarea de spaţii de joacă pentru copii şi spaţii de socializare); 

 Amenajarea de plantaţii de aliniament în lungul principalelor căi de comunicaţii existente şi 
propuse, completarea plantaţiilor de aliniament existente; 

 Realizarea unei baze sportive în oraşul Bolintin-Vale; 

 Amenajarea şi toaletarea zonelor verzi de protecţie din lungul râului Argeş;  
 Amenajarea pădurilor de luncă (zăvoaie); 
 Reconstrucţia ecologică a zonei destinate exploatării resurselor naturale. 

▪ Protejarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural al oraşului, în acord 
cu legislaţia în vigoare la nivel naţional prin: 
 Delimitarea zonelor de protecţie pe limite de parcelă pentru monumentele istorice şi 

siturile arheologice, de importanţă locală şi naţională incluse în Lista Monumentelor 
Istorice 2015; 

 Delimitarea zonelor de protecţie pe limite de parcelă pentru monumentele istorice şi 
siturile arheologice, de importanţă locală şi naţională neincluse în Lista Monumentelor 
Istorice; 

 Protejarea şi conservarea structurii urbane tradiţionale: trama stradală, conformarea 
parcelarului, modul de ocupare a parcelelor şi de organizare a gospodăriilor; 

 Asigurarea suportului pentru realizarea şi implementarea planurilor de protecţie şi 
gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice. 

▪ Îmbunătăţirea, extinderea şi completarea infrastructurii de servicii sociale (asistenţă socială, 
sănătate, educaţie, recreere); 

▪ Implementarea Sistemului de management integrat al deşeurilor solide în oraşul Bolintin-
Vale şi în cele 3 sate aparţinătoare;  

▪ Optimizarea relaţiilor oraşului cu teritoriul prin organizarea şi dezvoltarea căilor de 
comuncaţii care fac legătura localităţilor cu întreg teritoriul administrativ al oraşului şi cu cel 
judeţean: 

 Modernizarea şi reabilitarea drumurilor judeţene şi comunale (Autostrada A1, DJ 401A DJ 
412A, DJ 412D, DJ 601, DC 133, DC 187, DC 601E); 

 Modernizarea, reabilitarea şi extinderea strazilor şi drumurilor din teritoriul intravilan; 
amenajarea intersecţiilor străzilor principale; 

 Realizarea de circulații carosabile şi pietonale pentru deservirea zonelor de extindere a 
teritoriului intravilan; 

 Modernizarea şi extinderea drumurilor de legătură dintre trupurile de intravilan: prelungirea 
DC 189 pentru asigurarea unei legături cu zona de servicii de la Km36 al Autostrăzii;  

 Stabilirea de condiţii de circulaţie în interiorul oraşului care să asigure securitatea 
cetăţenilor şi să asigure creşterea accesibilităţii obiectivelor de utilitate publică;  

 Modernizarea drumului de legătură dintre satul Crivina şi DJ 601; 

 Realizarea de drumuri de centură pentru oraşul Bolintin-Vale şi satul Malu Spart (care 
asigură legătura dintre DJ 601 şi DJ 412D); 

 Realizare poduri peste râul Argeş care asigură legătura dintre Bolintin-Vale şi comuna 
Ogrezeni şi dintre Bolintin Vale,Malu Spart şi Suseni (ambele circulaţii de legătură pornesc 
din drumul de centură Bolintin Vale - drum propus). 
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▪ Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare prin:  

 Modernizarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă; 
 Realizarea unor noi gospodării de apă care să deservească satele Malu Spart, Suseni şi 

Crivina; 
 Modernizarea reţelei de canalizare a apelor uzate din oraşul Bolintin-Vale şi extinderea 

acesteia în noile zone de intravilan şi în cele 3 sate aparţinătoare; 
 Realizarea unei noi staţiii de epurare a apelor uzate care să deservească satele Malu 

Spart şi Suseni; 
 Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei de electricitate şi iluminat stradal; 
 Modernizarea şi extinderea reţelei de telefonie; 
 Extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu gaze naturale a oraşului. 

▪ Precizarea obiectivelor de utilitate publică şi categoria acestora de importanţă – locală, 
intercomunitară, judeţeană, naţională; 

▪ Evidenţierea regimului proprietăţii imobiliare şi a circulaţiei juridice a terenurilor. 

1.4. Cadrul legal 

Prezenta lucrare are la bază prevederile legislaţiei în vigoare, şi anume: 
Legea nr. 350/2001 a urbanismului şi amenajării teritoriului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

▪ Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată (2014); 
▪ Ordinul M.L.P.A.T.-D.U.A.T. nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de 

autorizare şi a conţinutului documentaţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991;  

▪ Hotărârea Guvernului nr. 525/27.06.1996 pentru aprobarea Regulamentului General de 
Urbanism. 

Prezenta lucrare este conformă cu prevederile tuturor actelor normative în vigoare la momentul 
începerii proiectului, referitoare la domeniile urbanismului şi amenajării teritoriului precum şi cu 
cele referitoare la domenii conexe (mediu, patrimoniu natural şi construit, fond funciar, proprietate 
publică, administraţie publică ş.a.). 

1.5. Teritoriul de referinţă 

Planul de Amenajare a Teritoriului Administrativ şi Planul Urbanistic General sunt elaborate 
pentru teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale.  

Oraşul Bolintin-Vale se învecinează: 
▪ La nord cu comunele Floreşti-Stoeneşti şi Ulmi, judeţul Giurgiu; 
▪ La est cu comuna Bolintin Deal, judeţul Giurgiu; 
▪ La sud cu comunele Ogrezeni şi Grădinari, judeţul Giurgiu; 
▪ La vest şi nord-vest cu comunele Crevedia Mare şi Găiseni, judeţul Giurgiu. 
Suprafaţa teritoriului administrativ al oraşului are valori diferite în sursele utilizate pentru 
cercetare: 

▪ Planul Urbanistic General aprobat în 1999:  4042,79 ha;  

▪ Strategia de dezvoltare socio-economicăa Judeţului Giurgiu 2014-2020 (2014): 3900,00 ha;  

▪ Schema cu riscurile teritoriale din zona  
de competenţă a judeţului Giurgiu (2015) 3844,30 ha. 

Conform ridicării topografice din 2015, teritoriul administrativ al oraşului are suprafaţa de 
3799,8377 ha (S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., Studiul I.1. Actualizarea suportului 
topografic şi cadastral – studiu de fundamentare al P.U.G. în lucru).  

Teritoriul intravilan actual s-a mărit semnificativ faţă de situaţia propusă prin P.U.G. 1999. 
Distingem, în acest P.U.G., două limite propuse pentru teritoriul intravilan: prima, pentru intervalul 
2000-2010 (924,25 ha, limita aprobată) şi a doua, pentru intervalul 2010-2014 (1105,71 ha, cu 
regim de recomandare). Limita cuprinsă în ridicarea topografică din 2015, comunicată de Primăria 
Oraşului Bolintin-Vale, are suprafaţa de 1077,57 ha. Limita teritoriului intravilan existent nu 
urmăreşte limitele parcelelor. În urma cumulării informațiilor primite de la O.C.P.I. și a hotărârilot 
Consiliului Local de introducere a unor terenuri în intravilan prin P.U.Z., suprafața teritoriului 
intravilan existent este 1105,24 ha.  

Din raţiuni operaţionale, a fost reţinută suprafaţa de 3800 ha pentru teritoriul administrativ 
(suprafaţa măsurată conform ridicării topografice este de 3799,8377 ha). Astfel, din totalul de 
3800 ha al teritoriului administrativ, 1105,24 ha constituie teritoriul intravilan (29% din suprafaţa 
teritoriului adminstrativ) iar 2694.76 ha teritoriul extravilan (71% din suprafaţa teritoriului 
administrativ).  
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Prin actualizarea P.U.G. Bolintin-Vale se propune extinderea teritoriului intravilan la 1696,69 ha 
(44,6% din teritoriul administrativ) şi diminuarea teritoriului extravilan la 2103,04 ha (55,4% din 
teritoriul administrativ).  

 

1.6. Surse documentare 

1.6.1. Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.G. 
▪ Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (PATN) – secţiunile I-VI (aprobate până în 

prezent); 

▪ Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Giurgiu (2002) – INCD URBANPROIECT; 

▪ Studiu istoric al teritoriului judeţului Ilfov – PATJ Ilfov (2004) –URBANA SA Bucureşti; 
▪ Reactualizarea Planului de amenajare a teritoriului Judeţului Ilfov (Etapa I, 2003, Etapa II, 

2004) – INCD URBANPROIECT.  

1.6.2. Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G. 

 a.  Studii analitice 

I.1.  Actualizarea suportului topografic şi cadastral   
I.2.  Studiul geotehnic, hidrologic, hidrogeologic, hidrotehnic, al condiţiilor geo-constructive 

şi al riscurilor naturale 

I.3.  Studiile de echipare edilitară  
I.4. Studiul istoric, monumentele istorice, arhitectura tradiţională, zonele construite 

protejate  

I.5.  Studiul privind reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului  
I.6.  Studiul proprietăţii imobiliare în teritoriile intravilane şi în jurul localităţilor  

 b.  Studii prospective 

I.7.  Studiul socio-demografic  

 c.  Studii cu caracter consultativ 

I.8.  Cercetare sociologică  

1.6.3. Date statistice  

▪ Institutul Naţional de Statistică, Bucureşti: date generale; 

▪ Direcţia Judeţeană pentru Statistică Giurgiu: date anuale detaliate; 

▪ Primăria oraşului Bolintin-Vale: actualizări şi date statistice referitoare la populaţie, locuinţe şi 
activităţi economice. 

1.6.4. Suportul topografic  

▪ Baze topografice sc. 1/100.000, 1/50.000, 1/25.000 (OCPI); 

▪ Plan cadastral 1989 (Primăria Oraşului Bolintin-Vale); 

▪ Ridicare topografică realizată de S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L. realizată în cursul 
anului 2015. 
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2. Stadiul actual al dezvoltării  
2.1. Mediul natural şi construit şi peisajul 
2.1.1. Mediul natural şi peisajul 
2.1.1.1. Relieful şi aşezarea fizico-geografică 

Oraşul Bolintin-Vale, situat în zona de sud-est a României, se suprapune unor unităţi importante 
ale Câmpiei Române, separate de râul Argeş şi anume: Câmpia Teleormanului la vest de Argeş 
şi Câmpia Ialomiţei la est de Argeş, prin subunităţile Câmpia Găvanu respectiv Câmpia Titu şi 
Lunca Argeş-Sabar. Altitudinea minimă este de 97 mnMN (în SE), iar cea maximă de 121 m (în 
NV) este de 121 mnNM. Altitudinea medie este de 105 mnMN. 

Câmpia Găvanu-Burdea (denumită astfel de G. Vâlsan, 1915) se desfăşoară între Câmpia 
piemontană Piteşti la nord şi Câmpia Burnasului la sud, fiind denumită de P. Coteţ (1955) Câmpia 
Neajlovului sau Glavaciocului. Se caracterizează prin prezenţa loessului şi depozitelor loessoide 
având grosimi între 8-20m, suprapuse peste formaţiuni argiloase sau marnoase de vârstă 
villafranchiană (Gr. Posea şi colab., 2005). Depozitele de loess şi depozitele loessoide au 
favorizat procesele de tasare şi sufoziune, şi implicit apariţia de crovuri, padine şi găvane (de 
unde derivă şi denumirea de „Găvanu"), cu densitate mai mare în partea de sud - est. 

Câmpul Neajlov este situat la vest de lunca joasă a Argeşului. Aceasta constituie o unitate 
geomorfologică şi mai înaltă, antrenată mai puţin în mişcările de afundare. Microrelieful nu este 
atât de aplatizat, observându-se urmele unei vechi reţele hidrografice, fosilizată sub depozitele 
eoliene şi aluviale mai noi. Limita spre Argeş este clar marcată de lunca joasă a râului printr-un 
versant abrupt. Înălţimile maxime ale terenului depăşesc 125m, iar cele minime ating 110m 
(figura nr. 1). Panta longitudinală medie este de 1,5 ‰, practic egală cu cea a luncii din stânga 
Argeşului (PLDD Bolintin-Vale, 2004). 

Câmpia Titu-Potlogi constituie terminaţia vestică a câmpiei de divagare,    Bolintin-Vale fiind situat 
chiar la limita sa sud-vestică, a cărei evoluţie în condiţiile subsidenţei continue a condus la 
apariţia unui relief şters, cu denivelări minore, pante longitudinale şi transversale reduse şi a unei 
reţele hidrografice foarte mobile, care a migrat lateral în permanenţă. Nu se observă terase, 
micile denivelări care apar sunt create de albiile actuale ale râurilor sau de cele părăsite, de 
grindurile depuse de acestea, de mici depresiuni lacustre colmatate şi eventual de martori de 
eroziune de dimensiuni reduse. Înălţimea maximă este de 114,5 m şi este întâlnită la 250m sud 
de autostradă în dreptul satului Palanca, iar cea minimă este de 99,5m şi se află la sud de satul 
Crivina (fig. 1). Panta medie a terenului este de 1,66% (PLDD Bolintin-Vale, 2004). 

 
Harta reliefului oraşului Bolintin-Vale (Harta Topografică a României, DTM, 1:25.000) 

2.1.1.2. Clima 

Din punct de vedere climatic, teritoriul oraşului Bolintin-Vale se caracterizează printr-un climat 
temperat-continental de tranziţie, ca urmare a interferenţelor climatice ale vestului Câmpiei 
Române cu cele ale părţii estice. Regimul climatic general se caracterizează prin veri foarte 
calde, cu cantităţi de precipitaţii nu prea importante, care cad în mare parte sub formă de averse 
şi prin ierni relativ reci, marcate la intervale neregulate de viscole puternice şi de încâlziri 
frecvente. 

În scopul realizării caracterizării variabilităţii spaţio-temporale a parametrilor climatici s-au 
valorificat datele de la staţia meteorologică Videle, amplasată în vecinătatea arealului analizat, 
pentru intervalul de timp 1961-2000.  
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Temperatura medie lunară a oscilat între -2,5°C în luna ianuarie şi 22,5 °C în luna iulie. 
Temperatura medie anuală prezintă o valoare de 10,7°C, iar amplitudinea anuală atinge 25°C (tabelul nr. 1) 

Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Medi
a 

anual
ă 

Temperatu
ra (°C) 

-
2,5 

-
0,2 

4,8 11,
4 

16,
9 

20,
7 

22,
5 

21,
8 

17,
4 

11,
2 

4,9 -
0,2 

10,7 

Precipitaţii 
(mm) 

34,
2 

29,
3 

32,
3 

46,
5 

57,
2 

69,
0 

61,
2 

51,
1 

41,
1 

29,
4 

42,
3 

36,
7 

530,2 

Temperatura şi regimul precipitaţiilor (sursa: A.N.M.) 

Din analiza datelor privind precipitaţiile atmosferice medii multianuale se poate constata faptul că 
acestea variază între 29,3 mm în luna februarie şi 69 mm în luna iulie, cumulul anual fiind de 
530,2 mm (tabelul nr. 1). 

Modul de repartiţie a temperaturilor şi precipitaţiilor medii multianuale la staţia meteorologică 
Videle pentru perioada 1961-2000 se regăsesc ilustrate în Fig. 2. 

 
Temperaturi şi precipitaţii medii multianuale la staţia meteorologică Videle (1961-2000).  
Sursa: SOARE, M. (2014) 

Referitor la temperatura medie anuală, se poate constata la staţia meteorologică Videle tendinţa 
generală de creştere, tendinţă care poate fi pusă pe seama încălzirii climatice globale (fig. 3, sus). 
În cazul tendinţei generale de evoluţie a precipitaţiilor anuale, la staţia meteorologică Videle, se 
remarcă tendinţa de scădere (fig. 3, jos). 

 

 
Variaţia temperaturilor medii anuale (sus) şi a cantităţilor anuale de precipitaţii (jos) faţă de media multianuală şi tendinţa liniară 
la staţia meteorologică Videle (1961-2000). Sursa: SOARE, M. (2014) 

Radiaţia solară globală este în medie de 125 kcal/cm, iar durata de strălucire a soarelui este de 
2200 - 2300 ore/an. 
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Prima zi de îngheţ apare la sfârşitul lui octombrie şi începutul lui noiembrie, iar ultima zi de îngheţ 
la sfârşitul lui martie, începutul lui aprilie. 
Media lunară a umidităţii relative este de 71%, având o creştere sensibilă, începând din luna iulie 
(16%) până în decembrie (88%). Media anuală a nebulozităţii este de circa 6 zecimi. 
Stratul de zăpadă este discontinuu în teritoriu şi în timp datorită vânturilor puternice care spulberă şi 
troienesc zăpadă şi frecventelor intervale de moină. Durata medie anuală a iernii este de 50 zile. 
Grosimea medie decadală a stratului de zăpadă este maximă în luna ianuarie, ajungând la 10 cm. 
Vânturile sunt slab influenţate de relieful uniform, vitezele rămânând relativ mari, iar direcţiile 
relativ constante: vânturile din nord-est şi est reprezintă 20%, iar cele din sud-vest şi vest 14%. 
Viteza medie este cuprinsă între 2,2 şi 4,5 m/s. Vitezele medii cele mai mari le înregistrează 
vânturile de nord-est care au şi frecvenţele maxime (PLDD Bolintin-Vale, 2004). 

2.1.1.2. Ape de suprafaţă şi subterane; amenajări hidrotehnice 

Reţeaua hidrografică aferentă arealului analizat este reprezentată de râurile Argeş şi Sabar.  
Râul Argeş străbate oraşul Bolintin-Vale de la nord-vest spre sud-est, împărţindu-l în două: partea 
de nord, ce cuprinde localităţile Bolintin-Vale şi Crivina (situate pe malul stâng al Argeşului) şi 
partea de sud, cu localităţile Malu Spart şi Suseni (situate pe malul drept al Argeşului). Debitul 
mediu multianual este de 38,3 m3/s. Cel mai mare debit maxim (debitul maxim maximorum) 
înregistrat la postul hidrometric Malu Spart a fost de 1380 m3/s, produs în anul 1979, înainte de 
realizarea acumulărilor din amonte (Goleşti, Zăvoiul Orbului, Ogrezeni). 
Râul Sabar are un regim de scurgere permanent, puternic meandrat, astfel albia minoră este 
foarte meandrată (coeficient de sinuozitate 1,49), iar panta de curgere prezintă o valoare scăzută 
(2%). Debitul mediu multianual este de 2,7 m3/s. Regimul hidrologic al Sabarului este afectat de 
existenţa a numeroase canale de derivaţie, prin care cursul este conectat de Argeş, Ciorogârla şi 
Dâmboviţa. Aceste canale au fost concepute în perioade istorice diverse, cu folosinţe uneori 
contradictorii (trecerea debitelor din Argeş în Sabar şi invers, reducerea debitelor mari pe 
Dâmboviţa, ş.a.). Cel mai mare debit maxim (debitul maxim maximorum) înregistrat la postul hidrometric 
Poienari (imediat amonte de teritoriul localităţii Bolintin-Vale) a fost de 600 m3/s, produs în anul 1979. 

Pe cursul Argeşului se află două baraje ce realizează două acumulări:  Ogrezeni (acumulare 
laterală) şi Crivina (acumulare frontală). În amonte (în judeţul Dâmboviţa) se află acumularea 
Zăvoiul Orbului, cu rol important în atenuarea viiturilor apărute pe râul Argeş.  
Acumularea Crivina a fost realizată în perioada 1942-1948 pentru a capta apa necesară 
termocentralei Grozăveşti. Acumularea este de tip frontal, dispusă pe malul stâng. În timp a fost 
extinsă pentru alimentarea cu apă a Bucureştiului. În continuarea acumulării au fost realizate 
două grupuri de deznisipatoare şi două aducţiuni spre Bucureşti. În timp, acumularea s-a 
colmatat, nemaiavând volum disponibil pentru utilizatori şi nici pentru atenuarea viiturilor, iar o 
parte a terenurilor limitrofe s-a înmlăştinit. Pe malul drept (în afara teritoriului U.A.T. Bolintin-Vale) 
s-a realizat o captare pentru o microhidrocentrală. 
La Acumularea Crivina se captează 40% din apa potabilă necesară Bucureştiului, 70% din apa 
industrială necesară Bucureştiului, 95% din debitul de diluţie necesar râului Dâmboviţa, 70% din 
apa necesară pentru primenirea apei din lacurile de pe Colentina şi a zonei industriale din sud-
estul Capitalei. Staţia de tratare a apei potabile pentru capitală are o capacitate de 6 m3/s (din 
care 3 m3/s rezervă). 
Acumularea Ogrezeni (numele nereflectând poziţia geografică) a fost realizată pentru a capta şi 
deriva din râul Argeş un debit de până la 26 m3/s, pentru alimentarea cu apă a municipiului 
Bucureşti. Amenajarea se compune dintr-un baraj frontal (care împreună cu digurile de închidere, 
realizează în spatele său o acumulare de 2,1 mil. m3), digurile de închidere (cu înălţimea de 3-7 m şi 
lungimea totală de circa 6.000 m, doar digul mal drept aflându-se înteritoriul U.A.T. Bolintin-Vale), 
priza pentru captarea apei şi umplerea acumulării laterale şi acumularea laterală (amplasată pe 
malul stâng al Argeşului, în afara teritoriului U.A.T. Bolintin-Vale, cu un volum de 5,5 mil. m3, realizat 
prin intermediul unui dig de contur de formă inelară alungită cu lăţimea medie de 500 m, lungime de 
2500 m, acumularea fiind prevăzută cu golire de fund care debuşează în braţul mort al Argeşului), 
aducţiunea dintre acumularea laterală şi staţia de tratare a apei de la Crivina (lungime de 6.700 m, 
nefinalizată) şi lucrări de protecţie a malului stâng al Argeşului (de la capătul aval al digului de 
contur; în prezent râul are cursul modificat, zona protejată rămânând pe un braţ mort).  
Execuţia lucrărilor s-a desfăşurat între 1994 şi 2003, însă amenajarea nu a fost recepţionată, 
perspectiva de punere în funcţiune fiind anul 2020 (când va înlocui, din punct de vedere 
funcţional, acumularea Crivina). 
Ape subterane: teritoriul studiat se află pe una din cele mai importante structuri acvifere, care se 
caracterizează prin prezenţa a trei complexe acvifere: freatic şi de mică adâncime, de medie 
adâncime şi de mare adâncime. Dezvoltarea acestora pe verticală şi orizontală prezintă însă, 
variaţii, atât în ceea ce priveşte poziţia şi grosimea, cât şi natura litologică. Complexul acvifer 
freatic situat la mică adâncime, exploatat pentru agricultura şi pentru gospodării, provine în 
special din stratele de Colentina (6-10 m adâncime). Apele sunt bicarbonatate calcic-magneziene, 
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atât în subteran, cât şi la suprafaţă, deci nu corespund din punct de vedere al potabilităţii. 
Complexul acvifer freatic situat la medie adâncime are o grosime de circa 90 m şi este cantonat 
în depozite permeabile constituite din nisipuri şi pietrişuri cu nisipuri. Alimentarea se face din 
precipitaţii, pe la capete de strat şi din râuri (acolo unde există legătură). Apa are caracter 
ascensional, nivelul stabilizându-se la adâncimea de circa 10 m. Apa este exploatabilă prin foraje 
deţinute de unităţile agricole. Complexul acvifer freatic situat la mare adâncime este localizat la 
adâncimi de peste 100 m, în depozite constituite din nisipuri şi rar pietrişuri. Alimentarea se face pe la 
capete de strat şi pe alocuri din complexul acvifer de medie adâncime. Nivelul apei are caracter 
ascensional. Acest complex este cel recomandat pentru alimentarea cu apă a localităţilor componente. 

2.1.1.3. Vegetaţie naturală 

Vegetaţia naturală – caracteristică zonelor de silvostepă – este reprezentată prin specii erbacee 
(Polygonatum latifolium, Viola hirta, Asperula odorata, Asarum europaeum, Galanthus nivalis, 
Anemone ranunculoides, Viola odorata), specii lemnoase (Quercus pedunculiflora, Quercus cerris, 
Quercus frainetto, Quercus robur) în amestec cu frasin (Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior), ulm 
(Ulmus minor), jugastru (Acer campestre), tei (Tilia cordata, Tilia tomentosa, Tilia platyphyllos), carpen 
(Carpinus betulus). Subarboretul este reprezentat prin păducel, corn, sânger, alun, soc, lemn câinesc. 
Vegetaţia forestieră – prezentă încă în sudul teritoriului administrativ – a fost înlocuită în restul 
teritoriului cu pajişti secundare utilizate ca păşuni şi fâneţe, precum şi ca terenuri agricole. Principalele 
tipuri de pajişti sunt reprezentate prin elemente mezoxerofile (Poa angustifolia, Festuca pseudovina, 
Festuca valesiaca, Cynodon dactylon), graminee (Botriochloa ischaemum). Suprapăşunarea a condus 
la apariţia plantelor ruderale precum urzica (Urtica dioica, Urtica urens), negelariţa (Chelidonium 
majus), urzica moartă (Lamium purpureum), mohor (Setaria viridis). 

Speciile ierboase caracteristice vegetaţiei luncii Argeşului sunt reprezentate prin Poa pratensis, Poa 
trivalis, Agrostis stolonifera, Alopecurus pratensis, Medicago lupulina, Agropyron repens, iar cele 
lemnoase sunt alcătuite din anin negru (Alnus glutinosa), anin alb (Alnus incana), sălcii (Salix alba, Salix 
triandra, Salix cinerea, Salix fragilis), plopi (Populus alba, Populus nigra, Populus canescens) şi răchite. 

2.1.1.4. Arii naturale protejate 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală 
protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene 
Natura 2000 în România, Anexa 1, cu modificările şi completările ulterioare, pe teritoriul oraşului 
Bolintin-Vale se identifică situl de importanţă comunitară R0SCI0138 Pădurea Bolintin. 
Suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în R0SCI0138 este de 21%. 
Tipurile de habitate prezente în sit sunt următoarele: 
▪ Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba  
▪ Păduri balcano-panonice de cer şi gorun  
▪ Păduri dacice de stejar şi carpen  

Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: 
▪ Lutra lutra  

Specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE: 
▪ Bombina bombina  
▪ Triturus cristatus  
▪ Emys orbicularis  

 
Arii protejate Natura 2000 pe teritoriul oraşului Bolintin-Vale  
(sursa: http://natura2000.eea.europa.eu) 

http://natura2000.eea.europa.eu/
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Conform prevederilor OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 52 (1), „respectarea prevederilor din planurile de management şi regulamentele 
ariilor naturale protejate, aprobate conform legislaţiei specifice, este obligatorie”. Planul de 
management şi regulamentul sunt aprobate prin Ordin al ministrului nr. 1968/2015 privind 
aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 'ROSCI0138 Pădurea Bolintin`. 

2.1.1.5. Identificarea şi evaluarea peisajului 
Din punctul de vedere al ierarhizării peisajului, teritoriul U.A.T. Bolintin-Vale se înscrie în 
macrounitatea de peisaj (regiunea geografică) a Câmpiei Române cu subunităţile regionale 
Câmpia Teleormanului şi Câmpia Ialomiţei. Clasificarea taxonomică folosită a fost concepută de 
G. Bertrand (1968) şi modificată de I. Mac (1990, 2000). Astfel unităţile inferioare (micronivele) 
folosite în analiza de faţă sunt: geocomplexul, geofaciesul şi geotopul. 
La nivelul unităţii administrative studiate, ordinul superior, geocomplexul, este reprezentat de 
subunităţile componente ale Câmpiei Teleormanului şi Câmpiei Ialomiţei: Câmpia Găvanu-Burdea 
(partea estică – Câmpia Găvanu) respectiv Câmpia Titu şi Câmpia Vlăsiei cu subunitatea Lunca 
Argeş – Sabar aferentă spaţiului analizat.  
▪ Geocomplexul Câmpia Găvanu, situat la vest de râul Argeş, ocupă 49,3% din suprafaţa totală 

a U.A.T. Bolintin-Vale; are un relief etajat care înclină de la nord la sud, pe care se găsesc 
terenuri arabile, păduri şi zone de culturi complexe aferente localităţilor Malu Spart şi Suseni. 
Geofaciesul subordonat este reprezentat de interfluviul Neajlov-Argeş cu geotopul culturilor 
agricole, pădurea Căscioarele şi lunca Argeşului. 

▪ Geocomplexul Câmpia Titu este situat la est de râul Argeş şi ocupă 19,8% din suprafaţa 
U.A.T. Bolintin-Vale; este o câmpie de subsidenţă cu pante reduse, între 1,7-2,2‰ propice 
culturilor agricole şi culturilor complexe. Aici îşi are vatra localitatea Bolintin-Vale. Ordinul 
imediat inferior este geofaciesul interfluviului Argeş-Sabar iar geotopurile aferente – lunca 
Argeşului, culturi agricole. 

▪ Geocomplexul Câmpia Vlăsiei este situat la est de râul Argeş şi ocupă 30,9% din suprafaţa 
U.A.T. Bolintin-Vale. Este reprezentat de geofaciesul Lunca Argeş – Sabar unde se dezvoltă 
localităţile Bolintin-Vale şi Crivina. Văile au dispunere divergentă iar câmpurile sunt divergente 
şi convergente foarte puţin săltate faţă de lunci cu o fâşie de tranziţie către câmpia de 
subsidenţă Titu. În arealul de studiu este reprezentată doar de subunitatea Lunca Argeş – 
Sabar. 

În cadrul geocomplexului impus de unităţile de câmpie se identifică două geofaciesuri specifice: 
peisajul interfluviilor şi peisajul de luncă. Acestea, la rândul lor, se individualizează în geotopuri 
specifice factorilor genetici dar şi în funcţie de gradul de intervenţie antropică. 
1. Peisajul interfluviilor – din punct de vedere morfologic reprezintă suprafeţele cuprinse 

între văile Neajlov şi Argeş, Argeş şi Sabar şi în foarte mică măsură interfluviul dintre Sabar 
şi Ciorogârla. Sunt câmpuri cu altitudini cuprinse între 104m şi 120m şi energie de relief 
mică cu pante insesizabile - 1,7-2,2‰ a căror geneză este diferită: piemontană în cazul 
Câmpiei Găvanu şi Câmpiei Vlăsiei şi de subsidenţă în cazul Câmpiei Titu.  
Prezenţa loessului, depozitelor loessoidale şi a nisipurilor cu grosimi de       8m – 20m a 
favorizat dezvoltarea de microforme (microrelief de câmp): crovuri, găvane sau padine. În 
aceste forme datorită intercalaţiilor cu paleosoluri care produc impermeabilizarea patului se 
poate acumula apa rezultând băltiri sezoniere unde se pot instala ecosisteme – cele din 
Pădurea Bolintin.  
Din pricina energiei de relief foarte reduse, cu pante mici şi fragmentări orizontale aproape 
inexistente pe spaţii mari, dinamica modelării spaţiilor interfluviale este extrem de redusă.   
Utilizările agricole şi vetrele localităţilor completează peisajul interfluviilor. 

2. Peisajul luncilor este reprezentat în cea mai mare parte de lunca Argeşului dar şi de lunca 
Sabarului. Lunca Argeşului este lată de 3-6 km, mai înaltă şi cu fâşii longitudinale bine 
marcate, foarte rar inundabilă datorită grindurilor înalte de până la 6m. Din loc în loc prezintă 
privaluri şi areale depresionare mlăştinoase intercalate cu conuri de dejecţie. 
Componentele morfohidrografice din lunci se remarcă printr-o dinamică actuală deosebit de 
activă care a dus la fomarea elementelor minore: ostroave, bancuri de aluviuni submerse şi 
emerse, renii, eroziunea malurilor – surpare şi prăbuşire, modificări ale braţelor secundare şi 
despletiri, meandre părăsite etc. Separat de acestea, în peisaj se impune local şi relieful creat de 
om, mai ales în ultimele decade: diguri pentru lunci canale de irigaţii, desecări sau aducţiuni, 
baraje pentru lacuri, ramblee, deblee, terasări de maluri şi versanţi, nivelări de crovuri etc.    

Pe lângă analiza ierarhică a peisajului (unde există o subordonare directă a elementelor 
componente, analiza orizontală (în care se alătură caracteristicile elementelor dispersate în spaţiu 
dar cu aceleaşi componente şi funcţiuni) conduce la următoarele observaţii.  
În acest mod poate fi individualizat peisajul pădurilor de foioase şi silvostepei precum şi peisajul 
rural antropizat, care pot fi incluse la geocomplexe:  
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▪ Peisajul pădurilor şi silvostepei este reprezentat de silvostepa şi pădurile din limita 
teritoriului administrativ al oraşului Bolintin-Vale (Pădurea Căscioreanca şi Pădurea 
Căscioarele adică ROSCI 0138 – Pădurea Bolintin). 
Situl menţionat include cea mai întinsă pădure de stejar din România şi conţine trei tipuri de 
habitate de interes comunitar: păduri balcano-panonice de cer şi gorun, păduri dacice de 
stejar şi carpen şi zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba, un relict al foştilor Codrii ai 
Deliormanului. Stratul arbustiv este reprezentat de corn, sânger, lemn câinesc, păducel, 
porumbar şi cruşin. Dintre plantele ierboase menţionăm leurda, vinariţa, cerenţelul, silnicul, 
colţişorul, mărgica, untişorul, coada cocoşului, rogozul, urzica etc. 
Situl a fost creat şi pentru a proteja habitatul amfibienilor prin menţinerea bălţilor permanente 
şi temporare necesare populaţiilor de Triturus cristatus (tritonul) şi Bombina bombina (buhaiul 
de baltă), pentru speciile protejate lutră (Lutra lutra) şi ţestoasa de apă (Emys orbicularis)1. 

▪ Peisajul rural antropizat – ocupă cea mai mare suprafaţă şi este reprezentat de geofaciesul 
localităţilor componente (vetrele localităţilor, ariile industriale şi cele aferente amenajărilor 
hidrotehnice) şi al terenurilor agricole  
Întreg teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale se găseşte sub presiune antropică. 
Activitatea omului s-a resimţit de timpuriu în primul rând prin amenajarea de terenuri agricole 
şi păşuni secundare în detrimentul pădurilor şi pajiştilor naturale cu diferite destinaţii (arabil, 
livezi de pomi fructiferi, vii, păşunat), crearea şi dezvoltarea reţelei de comunicaţii şi transport 
(drumuri, transport energie electrică). Terenul arabil este folosit cu precădere pentru 
cultivarea cerealelor, porumbului, floarea soarelui, plante tehnice etc.  
Vetrele localităţilor sunt aşezate pe interfluvii (Suseni, Malu Spart) sau în lunci (Bolintin-Vale, 
Crivina). În cadrul lor, peisajul a fost puternic antropizat prin crearea de habitate umane 
(clădiri, curţi, construcţii, grădini, spaţii administrativ-economic-comerciale etc.) adăposturi 
pentru animale, căi de acces, staţii de distribuire a energiei electrice, modificarea 
consolidarea şi îndiguirea unor porţiuni din albiile râurilor (Argeş, Sabar) etc. 
 

2.1.2. Localităţile şi mediul construit 
2.1.2.1. Evoluția istorică și caracteristicile urbanistice ale localităților 
Caracteristică pentru evoluţia administrativă a teritoriului studiat este includerea, în teritoriul său, 
a unor sate aparţinând istoric judeţelor Dâmboviţa (ulterior, Ilfov) – satele compunând actuala 
localitate Bolintin-Vale şi satul Crivina –, situate pe malul stâng al Argeşului şi a altor sate 
aparţinând istoric judeţului Vlaşca, situate pe malul drept al Argeşului (Malu Spart, Suseni). 
Această situaţie creează dificultăţi în administrarea comună a problemelor fiecărui sat, date fiind 
dificultăţile de traversare a barierei constituite de Râul Argeş, pe de o parte, şi de legăturile 
istorice între satele de pe fiecare mal, pe de altă parte.  
Gruparea localităţilor aparţinând, istoric, unor comune diferite (Suseni – cătun legat de satul 
Căscioarele şi Crivina – sat al comunei ţigănia/Mihai Vodă) pe lângă nucleul constituit de Bolintin-
Vale şi Malu Spart (care, chiar separate administrativ în anumite perioade, au legături consolidate 
istoric) au condus la o situaţie de relativă izolare a primului grup (Suseni, Crivina).  
Pe de altă parte, este de remarcat faptul că amenajările hidrotehnice de pe râul Argeş 
(acumulările Ogrezeni şi Crivina) au condus la reducerea sau anihilarea legăturilor – prin vaduri 
şi, ulterior, poduri – dintre satele de pe cele două maluri ale râului, afectând legăturile Bolintinului 
cu satele de pe malul drept al râului. Un efect similar a fost produs după crearea autostrăzii 
Bucureşti-Piteşti, limitând legăturile cu satele situate către nord-nord-vest. Pe malul drept, 
întreruperea drumului paralel cu Argeşul pe o distanţă de cca 50 km (în tronsonul Suseni- Greci), 
dar mai important în tronsonul Suseni – Căscioarele – Vânătorii Mici (cca 15 km) a făcut ca 
localităţile situate pe acest traseu să fie legate indirect între ele şi, implicit, să decadă. 
Menţionăm, astfel, următoarele legături istorice care se fac, astăzi, dificil şi a căror reabilitare este 
necesară: 
▪ Crivina – Ogrezeni (legătură care ar putea fi realizată utilizând infrastructura hidrotehnică 

existentă – proces administrativ dificil, dată fiind importanţa strategică a captărilor de la 
Crivina – sau utilizând un nou pod, paralel cu acesta – proces posibil, dar oneros); menţionăm 
că lucrările hidrotehnice au fost realizate în dreptul unui vad (ulterior, pod) care a funcţionat 
neîntrerupt din perioada medievală până în anii 1960; 

▪ Malu Spart – Palanca (legătură care ar putea fi realizată prin construirea unui pod în aval faţă 
de acumularea laterală de la Ogrezeni, în locul vadului istoric (ulterior, pod), ceea ce ar servi 
inclusiv la descongestionarea traficului din oraşul Bolintin-Vale; o nouă subtraversare a 
autostrăzii este, cu siguranţă, oneroasă; 

▪ Ogrezeni – Tântava (legătură care ar putea fi realizată prin construirea unui pod în locul vadului 
istoric); menţionăm ca acest din urmă pod ar asigura o mai bună legătură a localităţilor de pe 
Valea Neajlovului către Ciorogârla şi Bucureşti, evitând ocolirile prin Bolintin-Vale sau Mihăileşti.  

                                                           
1 Plan de management al Sitului Natura 2000 ROSCI 0138 Pădurea Bolintin (www.mmediu.ro, consultat 09.2015) 
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Astfel, traseul Mârşa – Bucşani – Podişor – Ogrezeni – Tântava – Ciorogârla (cu evitarea 
Dârvarilor printr-o legătură directă, nouă) ar putea deveni parte a unui circuit turistic de acces 
către bisericile, palatele, schiturile şi mănăstirile din aria Bolintinului; către nord şi nord-vest, 
circuitul ar putea cuprinde satele Malu Spart – Suseni – Căscioarele – Găiseni – Potlogi.  

Localităţile componente ale oraşului Bolintin-Vale au caracteristici diferite din punctul de vedere al 
fondului construit, din pricina dezvoltării istorice diferite. 
Localitatea Bolintin-Vale este rezultatul unirii, în perioada contemporană, a mai multor nuclee 
de locuire medievale şi moderne. Astfel, cele două nuclee premoderne de locuire ale oraşului au 
evoluat până la începutul secolului al XIX-lea, când pe teritoriul actual al localităţii s-au consolidat 
trei zone locuite. 

Lângă nucleul vechi, central, al aşezării (care purta, la sfârşitul secolului al XVIII-lea, denumirea 
de Bolintinul din Vale) a apărut, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, către sud-est, în aval faţă 
de cursul Argeşului, o altă aşezare, care i-a preluat numele. După 1870, odată cu dezvoltarea, 
către NV, al celui de-al treilea nucleu, acestea au fost desemnate după proprietate. Astfel: 

▪ Satul vechi a fost denumit Bolintinul-din-vale (Moşneni-Drăgoiu) sau Bolintinu-Moşneni; 
▪ Satul situat la sud-est, pe proprietatea boierilor Băleanu, a fost denumit Bolintinul din Mijloc (Băleanu);  
▪ Satul nou creat a fost denumit Bolintinul-Despărţiţi (Drugăneasca).  
La începutul secolului al XX-lea, cele trei sate ereu denumite: 
▪ Moşteni-Ştirbeşti (reşedinţa comunei Bolintinul din Vale – Ştirbeşti),  
▪ Linia Băleanu  
▪ Drăgăneasca (Drugăneasca).  
Fostele sate, înglobate în actualul oraş, au astfel caracteristici diferite: 
▪ Zona centrală a aşezării actuale Bolintin-Vale (centrul urban) se găseşte în jurul nucleului zis, 

în continuare, Moşteni, nucleu constituit până la sfârşitul secolului al XIX-lea; structura sa este 
determinată de căile de circulaţie majore preexistente (legătura cu drumul Baiului, la nord, 
artera de legătură către SV de-a lungul căreia s-a dezvoltat aşezarea, drumul de pe malul 
stâng al Argeşului) precum şi de împărţirea majoră a teritoriului după proprietate şi are un 
aspect de aşezare veche, dezvoltată organic, cel puţin în ceea ce priveşte gruparea 
gospodăriilor. În această arie au fost amplasate funcţiunile administrative de secol XIX-XX; 

▪ În afara zonei centrale, o anumită regularitate (rezultată din ritmul egal al proprietăţilor) 
caracterizează zona de locuire veche a aşezării (Moşteni), situată la NE faţă de aria centrală, 
constituită la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi zona de locuire nouă, situată la SV faţă de aria 
centrală, dezvoltată după 1950 pe terenuri libere. Ambele zone sunt dezvoltate în teritoriul zis 
Moşteni, prima deosebindu-se printr-o mai mare densitate a construirii; 

▪ Zona de SE a aşezării actuale Bolintin-Vale, constituită la începutul secolului al XIX-lea pe 
proprietatea Băleanu, se caracterizează prin regularitatea împărţirii parcelare şi a modului de 
construire stabilite în momentul operaţiunii de aşezare a locuitorilor în acest perimetru;  

▪ Pe aceeaşi proprietate, către NE, se dezvoltă după 1950 o zonă de locuire nouă, 
caracterizată printr-o relativă regularitate a împărţirii parcelare şi a structurării gospodăriilor; 

▪ Zona de NV a aşezării actuale Bolintin-Vale, constituită la sfârşitul secolului al XIX-lea pe 
proprietatea ştirbeştilor, ulterior a Drugăneştilor, se caracterizează prin neregularitatea tramei 
stradale şi prin relativa regularitate a împărţirii parcelare şi a modului de construire;  

▪ În afara localităţii descrise mai sus s-au dezvoltat zone industriale şi de locuire, pe malul drept 
al Sabarului, de-a lungul DJ 601 şi în zona de acces dinspre autostrada A1. 

Localitatea Crivina, dezvoltată (ca şi satul Ţigănia, azi Mihai-Vodă) pe fosta proprietate a 
Mănăstirii Bolintin, ulterior administrată de Mănăstirea Mihai Vodă şi închinată Mănăstrii 
Simopetra de la Muntele Athos) şi, după 1864, administrată de Stat, se caracterizează printr-o 
tramă stradală în cruce şi parcele regulate. Nucleul iniţial al cătunului Crivina, dezvoltat la 
începutul secolului al XIX-lea, ar fi fost situat dincolo de Sabar sau către localitatea Băleanu 
(Ograda Mică, Ograda Mare şi o silişte, situate în zone inundabile); la reforma lui Cuza, au fost 
împroprietăriţi însurăţei în noul amplasament.  
▪ Zona centrală a aşezării Crivina (centrul rural), constituită în a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea, păstrează structura planificată iniţială; 
▪ Zonele de locuire nouă ale aşezării Crivina, constituite începând cu a doua jumătate a 

secolului XX şi aşezate la V şi E faţă de nucleul vechi, sunt în structurare; parcelele au 
dimensiuni şî forme regulate; 

▪ Zona de infrastructuri edilitare majore situată la S şi SE faţă de centrul locuit – staţia de 
captare Crivina împreună cu funcţiunile complementare, destinată alimentării cu apă a 
Municipiului Bucureşti – a fost amplasatăîn zona de legătură, cu vad şi – ulterior – pod, dintre 
satele Crivina şi Ogrezeni, situate pe cele două maluri ale Argeşului, pe terenul fostei 
Mănăstiri Bolintin, anihilând legătura normală dintre aceste sate şi determinând izolarea 
acestora. 
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Localitatea Malu Spart are o structură dezvoltată în timp, pornind de la un singur nucleu de 
locuire: 
▪ Zona centrală a aşezării Malu Spart (centrul rural), constituită la sfârşitul secolului al XVIII-lea, 

se găseşte la intersecţia drumului de pe malul drept al râului Argeş şi a celui de legătură – 
prin vadul anihilat astăzi de acumularea laterală Ogrezeni –  între satul Crevedia Mare şi satul 
Palanca (azi Stoeneşti). Nucleul iniţial pare să se fi dezvoltat în legătură cu acest vad, într-un 
meandru al mătcii vechi a Argeşului; gospodăriile din această zonă sunt dezvoltate organic, 
iar cele situate de-a lungul drumului NV-SE au aspect regulat. În această arie se găsesc 
clădirile reprezentative ale satului (fostă reşedinţă de comună); 

▪ Zona de locuire dezvoltată către Sud, până la sfârşitul secolului al XIX-lea, are gospodării pe 
parcele de dimensiuni similare, organizate regulat; 

▪ Zona de locuire dezvoltată către Nord, până la sfârşitul secolului al XIX-lea într-o zonă 
inundabilă situată între matca veche a Argeşului şi cea nouă, situată mai la nord, are o 
structură neregulată; 

▪ Zona de locuire dezvoltată către Vest, în prima jumătate a secolului XX, de-a lungul drumului 
principal, are o structură parcelară şi a fondului construit regulate; 

▪ Zona de locuire nouă, dezvoltată după jumătatea secolului XX, înconjoară satul către Sud-
Vest; gospodăriile – rare – au dimensiuni similare, terenurile pe care au fost întemeiate având 
o structură regulată. 

Localitatea Suseni are o structură dezvoltată în timp, pornind de la un singur nucleu de locuire 
situat în amonte de Malu Spart, pe drumul dezvoltat de-a lungul Argeşului, pe malul său drept: 
▪ Zona centrală a aşezării Suseni (centrul rural), constituită la sfârşitul secolului al XVIII-lea, se 

găseşte la intersecţia drumului de pe malul drept al râului Argeş şi a celui de legătură – prin 
vadul anihilat astăzi de acumularea laterală Ogrezeni –  între satul Crevedia Mare şi satul 
Palanca (azi Stoeneşti). Nucleul iniţial pare să se fi dezvoltat în legătură cu acest vad, într-un 
meandru al mătcii vechi a Argeşului; gospodăriile din această zonă sunt dezvoltate organic, 
iar cele situate de-a lungul drumului NV-SE au aspect regulat. În această arie se găsesc 
clădirile reprezentative ale satului (fostă reşedinţă de comună); 

▪ Zona de locuire nouă a satului Suseni, dezvoltată în timp la NV şi SE, de-a lungul drumului de 
pe malul drept al Argeşului, caracterizată printr-o structură regulată a proprietăţilor. Este de 
notat apartenenţa istorică faţă de Mănăstirea Căscioarele, situată în amonte, şi tăierea 
legăturii rutiere pe acest mal al Argeşului între Suseni şi Căscioarele, probabil în urma 
realizării autostrăzii A1.  

2.1.2.2. Arhitectura tradiţională specifică localităților componente ale orașului Bolintin Vale 

a. Elemente generale referitoare la arhitectura tradiţională 

Aşezările care fac parte din teritoriului oraşului Bolintin-Vale se încadrează în categoria 
gospodăriilor concentrate în vatra satului2. 
„Gospodăria, unitate de bază a satului, este terenul din vatra sau moşia aşezării, de obiecei 
împrejmuit, ocupat de casă, anexe, curţi şi grădini.”3 

Caracteristicile generale ale gospodăriilor şi caselor aferente din această parte a ţării – zona de 
nord a judeţului Giurgiu – sunt, conform studiilor etnografice şi tipologice realizate pentru întreg 
teritoriul ţării, următoarele: 
▪ Amplasarea locuinţei şi a anexelor gospodăreşti în cadrul gospodăriei: curte simplă; 

anexele sunt dispuse pe o linie în prelungirea casei (aflate spre stradă)4; 
▪ Structura şi funcţiile gospodăriei, criteriul funcţional: două sau mai multe locuinţe pe aceeaşi 

unitate teritorială; adăposturi pentru animale şi pentru depozitarea cerealelor5. 

„Casele tradiţionale au dimensiuni relativ reduse, 4-8 m pe latura scurtă şi 7-15 m pe latura lungă, 
cu 1-4 camere, înscrise într-un plan dreptunghiular (...), [având] o prispă plasată pe una, două trei 
sau patru laturi (...)”6. Încadrarea cronologică a acestui tip de case este între ultimul sfert al 
secolului al XIX-lea şi primul sfert al secolului al XX-lea (cca 1875-1925)7. 

                                                           
2  Conform clasificării lui Ion Ghinoiu, Atlasul Etnografic Român, vol. 1, Habitatul. Bucureşti: Editura Academiei 

Române, 2003, p. 163. 
3  Atlasul Etnografic Român, p. 106. 
4  Atlasul Etnografic Român, p. 165, v. localitățile Bucşani şi Buturugeni. 
5  Atlasul Etnografic Român, p. 167, v. localitățile Bucşani şi Buturugeni. 
6  Atlasul Etnografic Român, p. 174; aceleaşi caracteristici rezultă şi de la Hoinărescu, Călin (coord.), Studii de 

arhitectură tradițională în vederea conservării şi valorificării prin tipizare. Locuința sătească din România, 1989, 
planşa nr. 2, Tipologia locuințelor săteşti din România, şi din planşa 5?, Tipologia Planimetrică a locuințelor săteşti 
din România, v. localitățile din nordul jud. Giurgiu (Corbeanca, Bucşani). 

7  Călin Hoinărescu, Locuința sătească din România, planşa nr. 2, Tipologia locuințelor săteşti din România, v. partea 
de nord a județului Giurgiu; aceeaşi datare rezultă şi din planşa 4. 
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Începând cu anii 1950, cel puţin în această parte a ţării, au fost construite cu preponderenţă 
locuinţe-tip special proiectate8; predilecţia pentru acest tip de locuinţă timp de câteva zeci de ani a 
făcut ca azi aceste locuinţe-tip să constituie imaginea obişnuită a fondului construit rural. 
În privinţa materialelor şi tehnicilor de construcţie, studiile etnografice şi tipologice constată, 
pentru zona de nord a jud. Giurgiu, următoarele: 
▪ Materiale şi tehnici de construcţie pentru pereţii locuinţelor şi anexelor: până la cca 1900, 

structură din lemn şi închideri din nuiele, scândură sau pământ nears; cca 1900-1980 
paiantă, pământ nears sau cărămidă9 

▪ Materiale de construcţie pentru învelitori: până la cca 1900 se foloseau coceni, paie, 
stuf/trestie/papură, lemn (şindrilă, şiţă, draniţă); până la cca 1980 - ţiglă sau olane, 
azbociment/carton asfaltat, tablă10. 

▪ Materiale şi tehnici de construcţie a gardurilor11: până la cca 1900 mărăcini sau nuiele, 
neacoperite;  cca 1900-1980, ulucă neacoperită; după 1980, scânduri neacoperite, piatră, 
sârmă sau beton. 

b. Gospodării vechi conservate în teritoriul oraşului Bolintin-Vale 

Prezentarea de mai jos se bazează pe o analiză cvasi-exhaustivă a fondului construit din cele 
patru localităţi ale oraşului Bolintin-Vale, realizată cu ajutorul resurselor digitale disponibile prin 
aplicaţia Street View (Google) şi prin documentare la faţa locului. Analiza a urmărit în principal 
evidenţierea fondului construit cu valoare istorică şi arhitectural-urbanistică. Toate elementele de 
valoare identificate au fost cartate, atât pentru o uşoară identificare pe teren, cât şi pentru a lăsa 
posibilitatea unor analize mai complexe privind distribuţia elementelor de valoare în raport cu alte 
criterii, precum vechimea reţelei stradale şi a parcelarului. 
Valoare istorică. Fiecare dintre localităţile analizate păstrează câteva exemple de arhitectură 
tradiţională. Toate cazurile de acest tip întâlnite pe parcursul domentării fotografice a fondului 
construit au fost centralizate în planşele din secţiunea I.4/04 (cartare şi fotografii; categoria B., 
Valoare istorică - vechime); au fost identificate 3 case în Suseni, 5 în Malu Spart, 6 în Bolintin-
Vale şi 4 în Crivina, însumând 1812 exemple de arhitectură tradiţională cu vechime de cca 100 de 
ani. Distribuţia lor spaţială este dispersată. (Vezi Studiul istoric, cap. 2.3). 
Valoare arhitectural-urbanistică. Sub aspect cantitativ, cea mai valoroasă categorie a fondului 
construit e formată din casele realizate pe baza proiectelor-tip ale anilor 195013 şi adaptări ale 
acestora, construite de-a lungul celei de-a doua jumătatăţi a secolului XX. Exemplele 
documentate fotografic în Planşele din secţiunea I.4/04 (cartare şi fotografii; categoria D., Valoare 
arhitectural-urbanistică), destul de numeroase, reprezintă doar o selecţie a celor mai bine 
conservate dintre ele (respectiv a celor mai îngrijite, care păstrează caracteristicile tipului); au fost 
totodată prezentate şi exemple de intervenţii nocive asupra unor astfel de case – intervenţii care 
ar fi, astfel, de evitat (categoria E., Intervenţii nocive). Cu toate că, în sine, casele ilustrate în 
această categorie nu au o valoare arhitecturală mare, prin numărul lor încă ridicat şi caracterul 
relativ unitar (ca mod de ocupare a parcelelor, tipuri de volume, proporţii, limbaj arhitectural etc.), 
constituie, în ansamblul lor, principalul element de coagulare urbanistică a aşezărilor analizate. 
Distribuţia lor spaţială este dispersată şi relativ omogenă, cele mai multe fiind amplasate de-a 
lungul străzilor cu vechime mare (formate în secolele XVIII-XIX). (Vezi Studiul istoric, cap. 2.3). 

Valoare arhitecturală. O serie de case – limitate la număr – sunt considerate de valoare din punct de 
vedere arhitectural raportat la fondul construit analizat, având în general caracteristici tipic urbane. 
Chiar dacă nu au neapărat o valoare istorică, conservarea lor este importantă ca urmare a faptului 
că aduc o discretă notă de diversitate în peisajul urban/rural. (Vezi Studiul istoric, cap. 2.3). 
Alte elemente de valoare. Au fost identificate numeroase fântâni publice, în toate cele patru 
localităţi analizate14 (v. hărţi, Planşele I.4/04.05, I.4/04.10-12; fotografii, Planşele I.4/04.09 şi 19). 
Acestea sunt, cel mai probabil, parte a sistemului de alimentare cu apă realizat în perioada în 
care a fost primar Constantin Ştefan Bolintineanu (n. 1841)15. (Vezi Studiul istoric, cap. 2.3). 

c.  Ameninţări asupra elementelor de valoare 

Fondul construit de valoare al celor patru localităţi analizate riscă să dispară complet dacă nu se 
vor lua măsuri de control în ceea ce priveşte dezvoltarea sa – care are loc atât prin extinderi ale 
clădirilor existente, cât şi prin construcţiile noi. Aceste măsuri trebuie luate atât la nivelul 

                                                           
8  Proiecte Tip de Locuințe Individuale, Editura Ministerului Construcțiilor şi al Industriei Materialelor de Construcții, 

1952.  
9  Atlasul Etnografic Român, p. 143, v. localitățile Bucşani şi Buturugeni; v. şi Hoinărescu, Locuința sătească din 

România, planşa nr. 4. 
10  Ibid., p. 153, v. localitățile Bucşani şi Buturugeni; v. şi Hoinărescu, Locuința sătească din România, planşa nr. 4. 
11  Ibid., pp. 121, 123, v. localitățile Bucşani şi Buturugeni. Pentru porţi, v. ibid., p. 125. 
12  Numărul lor poate fi mai mare, însă nu cu mult, dat fiind faptul că fondul construit al celor patru localități a fost 

analizat în cea mai mare parte. O mică parte dintre ele sunt abandonate. 
13  Pentru care vezi, de exemplu, Proiecte tip de locuințe individuale. Editura Ministerului Construcțiilor şi al Industriei 

Materialelor de Construcții, 1952. 
14  Au fost identificate şi cartate mai multe în Malu Spart/Suseni.Fără îndoială numărul lor este mai mare. 
15  Vasile Grigorescu, „Oamenii de lângă noi – Constantin Şt. Bolintineanu”, Revista SUD, nr. 1, serie nouă (143), anul 

15, august 2012, p. 11. 
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regulamentelor, cât şi în etapele de avizare a proiectelor şi, apoi, la verificarea pe teren a 
respectării lor. 
Fără a fi inventariate complet şi fără a fi cartate, cu ocazia analizei fondului construit realizate 
pentru identificarea elementelor de valoare s-a constatat faptul că dezvoltarea defectuoasă a 
fondului construit este foarte agresivă şi generalizată.  
Tipul cel mai des întâlnit de noi intervenţii al este următorul: în spatele casei/caselor vechi, de 
regulă cu un singur nivel (parter), alungită, aşezată de-a lungul unei laturi a parcelei alungite 
(lipite sau nu de limita ei), se construieşte o casă nouă, de regulă cu un etaj (eventual şi 
mansardă), având în plan proporţii apropiate de un pătrat, amplasată transversal în raport cu 
latura scurtă a parcelei. În unele cazuri este păstrată casa veche (probabil nu pentru multă vreme, 
în funcţie de starea fizică), iar în altele aceasta nu mai există. 
Rezultatul cert pe termen mediu şi lung al permiterii acestor tipuri de intervenţii va fi schimbarea 
radicală a peisajului urban/rural tradiţional şi modern (rezultat al unei evoluţii mai mult sau mai 
puţin controlate din punct de vedere urbanistic – vezi mai sus, proiectele-tip de locuinţe –, de-a 
lungul a peste un secol), într-un peisaj dominat de volume arhitecturale disproporţionate în raport 
cu parcelele pe care le ocupă şi cu fondul construit existent, totodată caracterizate de un limbaj 
complet lipsit de valoare arhitecturală.  

2.1.2.2 Regim juridic existent 
a. Situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional (RAN) 
Între anii 1985-1989, Muzeul de Istorie al municipiului Bucureşti în colaborare cu Facultatea de 
Istorie a Universităţii Bucureşti şi cu sprijinul Institutului pentru Transporturi Auto, Navale şi 
Aeriene (IPTANA) a realizat cercetări pentru descărcarea de sarcină arheologică a siturilor de pe 
traseul Canalului Dunăre – Bucureşti.  
Pentru identificarea obiectivelor s-au făcut periegeze, rezultatele acestora fiind în completarea 
siturilor arheologice deja cunoscute. Siturile cercetate pe teren se aflau de-a lungul văilor râurilor 
Argeş, Dâmboviţa, Colentina, Ciorogârla, Sabar şi ale văilor mai mici afluente. Proiectul preconiza 
crearea unor lacuri de acumulare, canale şi diguri de protecţie de pământ, realizarea unor noi 
tronsoane de drum, poduri, baraje şi alte lucrări edilitare.  
Stoparea investiţiei în 1989 nu a mai permis continuarea cercetărilor arheologice decât în unele 
situri ce s-au dovedit de o importanţă ştiinţifică cu totul remarcabilă, cum este cazul celui din 
cariera de pietriş de la Cornetu.  
Cu toate acestea, investigaţiile efectuate în acei ani, coroborate cu rezultatele cercetărilor de 
teren şi ale analizelor de laborator făcute pe materialul arheologic descoperit la Cornetu au 
relevat aspecte deosebit de importante pentru înţelegerea modului de ocupare a terenului din 
cele mai vechi timpuri.  

Astfel, pe valea Argeşului la Tântava (NV de Ţegheş) şi Domneşti, la Odoreanu (SE de Ţegheş) şi 
Cornetu (SE de Odoreanu), în carierele de pietriş, la adâncimi variind între 2,5 m şi 15-16 m, 
descoperirea unor copaci surprinşi, unii în poziţie verticală, de un puternic fenomen diluvial care a 
antrenat şi o mare cantitate de aluviuni, a conturat prezenţa unei adevărate păduri îngropate. 
Retragerea apelor corespunde cu epoca neoliticului mijlociu, primele locuiri descoperite aparţinând 
culturilor Dudeşti şi Boian (faza Bolintineanu), Vădastra, Gumelniţa16. În plin proces de regresiune a 
Lacului Getic spre Marea Neagră, în bazinul Argeşului se formează grinduri naturale, rezultate din 
acumulările de sedimente şi aluviuni, de dimensiuni mici sau medii. Aceste formaţiuni, prin poziţia 
dominantă faţă de albiile inundabile şi mlăştinoase ale râurilor Argeş, Sabar şi Ciorogârla, reprezintă 
zone propice dezvoltării aşezărilor umane începând din epoca neolitică.  
Se mai poate remarca în epoca modernă şi contemporană, faţă de etapele de vieţuire din neolitic, 
epoca bronzului, epoca daco-romană şi medievală, o amplificare a locuirii în adâncime, în primul 
rând prin reducerea suprafeţelor ocupate de păduri. 
Modificarea permanentă a peisajului natural reflectată în frecventele schimbări ale cursurilor Argeşului 
şi Sabarului, două râuri de câmpie cu cursuri sinuoase, cu debit inconstant, dar probabil mult mai bogat 
decât în prezent, cu mare potenţial de viituri, a influenţat sistematic apariţia şi evoluţia aşezărilor umane 
în decursul timpului17. Astfel modificarea albiilor survenită natural sau prin intervenţia omului, 
colmatarea vechilor albii, urmele vechilor braţe şi văioage, a privalurilor din fazele de revărsare atestă 
caracteristica siturilor arheologice ce fac obiectul acestui studiu. 

În acest fel se explică şi dificultatea localizării siturilor arheologice în condiţiile modificărilor naturale 
şi a celor antropice – desecări, îndiguiri, îndreptări ale malurilor, exploatarea nisipului şi a pietrişului, 
depuneri de moloz şi materiale menajere, edificarea unor noi construcţii, petrecute în a doua 
jumătate a sec. XX şi în sec. XXI. Astfel, faţă de cele peste 20 de situri identificate în urma 
periegezelor realizate de Institutul de Arheologie din Bucureşti în anii '50 - '80 ai sec. XX, verificarea 

                                                           
16  V. Boroneanț, Considerații privind pădurea îngropată din bazinul Argeşului inferior, în ”Cercetări arheologice în 

Bucureşti”, VI, Bucureşti, 2005, p. 3-21. 
17  Cristian Schuster, Traian Popa, Alexandru Morintz, Raluca Kogălniceanu, Descoperiri arheologice pe Argeş. Comuna 

Adunaţii-Copăceni, judeţul Giurgiu, în Buridava, 11, 2014 
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acestora în 2010, de către specialişti ai aceleaşi instituţii, a permis depistarea doar a unui număr mai 
mic de situri cu vestigii din epoci diverse. 

Cercetările arheologice întreprinse în cadrul proiectului canalului Bucureşti –Dunăre, a lucrărilor 
pregătitoare pentru punerea sa în aplicaţie în anii 1986-1989, au identificat două situri arheologice 
pe teritoriul oraşului Bolintin Vale, înscrise în LMI 2015 și în RAN. 
Periegezele întreprinse pentru identificarea acestor situri în vederea includerii lor în prezentul 
PUG au permis localizarea lor mai precisă, cu coordonatele geospaţiale aferente.  

Totodată, s-a putut constata o transformare importantă a peisajului istoric după 1990 prin 
executarea unor lucrări hidrotehnice, de creare pe cursul Argeşului, chiar în teritoriul rural al 
Bolintinului-Vale, a unor acumulări, în mari bazine, pentru preluarea surplusului apelor râului spre 
prevenirea inundaţiilor, regularizări, irigaţii sau alte hidroamelioraţii.  
Extinderea sistemului hidrotehnic de la Ogrezeni s-a materializat în construirea unui nou baraj de 
priză, la câţiva km în amonte şi lacul de acumulare Ogrezeni amonte, realizat în afara albiei 
Argeşului, cu diguri de pământ, etanşeizate prin plăci de beton armat, având o lungime totală de 
12.262 m şi o înălţime variind între 3 şi 7 m. Intervenţiile, conform analizei SWOT efectuate, nu 
erau lipsite de varii ameninţări, între care şi cele pentru siturile arheologice18. 

Astfel, partea de la nord de Argeş a siturilor de la Suseni şi Canton a fost afectată de lucrările de 
înălţare ale digurilor pentru cele două mari acumulări de apă construite chiar aici. 

În Repertoriul Arheologic Naţional19 cele2 situri sunt prezentate astfel: 

101225.02 

  

Situl arheologic de la Malu 
Spart - Suseni. pe terasa 
înaltă a Argeşului, la N de 
râul Argeş   

locuire 
civilă   

aşezare 
  

Giurgiu   Malu Spart, 
com. Oraş 
Bolintin-Vale 
  

Epoca medievală, Epoca 
bronzului, Latène / sec. VIII - 
IX p. Chr., sec. III - II a. Chr.   

101225.01 

  

Situl arheologic de la Malu 
Spart. de la canton, în 
amonte pe malul Argeşului, 
la N de râul Argeş   

locuire 
civilă   

aşezare 
  

Giurgiu   Malu Spart, 
com. Oraş 
Bolintin-Vale 
  

Neolitic, Latène / sec. IV - III 
a. Chr.   

Imobile înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional (R.A.N.). 
Localizarea precisă a acestora după observaţiile din teren şi precizarea coordonatelor siturilor 
sunt prezentate in Anexa 1. 

b. Imobile înscrise în Lista Monumentelor Istorice 2015 

Pentru teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale au fost identificate 10 poziţii în Lista Monumentelor 
Istorice din anul 2015 (LMI 2015); cu o excepţie, toate sunt încadrate la grupa valorică B.  
Dintre acestea, 2 poziţii reprezintă situri arheologice înscrise în RAN (v. mai sus), alte 7 poziţii 
corespund unor monumente de arhitectură (clădiri sau ansambluri de clădiri), iar o poziţie 
corespunde unui monument memorial (unicul încadrat în grupa valorică A). 
Localizarea monumentelor înscrise în LMI 2015: cele două situri arheologice se află în localitatea 
Malu Spart; restul monumentelor, cu excepţia unui monument de arhitectură localizat în Malu 
Spart, se află în Bolintin-Vale. Se constată, aşadar, că în localităţiile Suseni şi Crivina nu este 
clasat niciun monument. 

Monumentele istorice sunt localizate în Planşa I.4/03.1 şi I.4/05 şi ilustrate în Planşele I.4/03.2 şi 
3, cu imagini actuale şi, în cazurile în care au fost disponibile, imagini de arhivă.  
Pentru zona studiată, atât în Repertoriul Arheologic Naţional cât şi în Lista Monumentelor Istorice 
se constată lipsa localizării precise a siturilor arheologice, precum şi a precizărilor privind 
suprafeţele de teren care intră în componenţa acestora. Această deficienţă va putea fi corectată 
preliminar prin preluarea, de către Direcţia Judeţeană Giurgiu, a concluziilor prezentului studiu. 

Cod L.M.I. 2015 Denumire Localitate Localizare Datare 

Capitolul I – Monumente arheologice; situri arheologice 

122. GR-I-s-B-14800 
(RAN: 101225.01) 

Situl arheologic de la 
Malu Spart, punct 
„Canton” 

Sat Malu Spart; 
Oraş Bolintin-Vale 

„Canton” în 
amonte, pe valea 
Argeşului 

 

123. GR-I-m-B-14800.01 
(RAN: 101225.01.01) 

Aşezare Sat Malu Spart; 
Oraş Bolintin-Vale 

„Canton” în 
amonte, pe valea 
Argeşului 

Latène 

124. GR-I-m-B-14800.02 
(RAN: 101225.01.02) 

Aşezare Sat Malu Spart; oraş 
Bolintin-Vale 

„Canton” în 
amonte, pe valea 
Argeșului 

Neolitic, Cultura 
Boian 

125. GR-I-s-B-14801 
(RAN: 101225.02) 

Situl arheologic de la 
Malu Spart, punct 

Sat Malu Spart; 
oraş Bolintin-Vale 

„Suseni”, pe 
terasa înaltă a 

 

                                                           
18  Mariana Soare-Bratosin, Bazinul inferior al râului Argeş. Studiu de hidrologie şi caliatea apelor. Rezumatul tezei de 

doctorat, Bucureşti, 2014, p. 17. 
19 http://ran.cimec.ro 

http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=malu-spart-oras-bolintin-vale-giurgiu-situl-arheologic-de-la-malu-spart-suseni-cod-sit-ran-101225.02
http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=malu-spart-oras-bolintin-vale-giurgiu-situl-arheologic-de-la-malu-spart-cod-sit-ran-101225.01
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„Suseni” Argeşului 

126. GR-I-m-B-14801.01 
(RAN: 101225.02.03) 

Aşezare Sat Malu Spart; oraş 
Bolintin-Vale 

„Suseni”, pe terasa 
înaltă a Argeşului 

Epoca 
medievală 
timpurie, 
Cultura Dridu 

127. GR-I-m-B-14801.02 
(RAN: 101225.02.02) 

Aşezare Sat Malu Spart; oraş 
Bolintin-Vale 

„Suseni”, pe terasa 
înaltă a Argeşului 

Latène, Cultura 
geto-dacică 

128. GR-I-m-B-14801.03 
(RAN: 101225.02.01) 

Aşezare Sat Malu Spart; oraş 
Bolintin-Vale 

„Suseni”, pe terasa 
înaltă a Argeșului 

Epoca bronzului 
timpuriu, 
Cultura Glina 

Capitolul II – Monumente şi ansambluri de arhitectură ; monumente tehnice 

313. GR-II-m-B-14930 Pretura, azi Primăria Oraş Bolintin Vale Str. Libertăţii 1 
Piaţa centrală 

sf. sec. XIX 

312. GR-II-m-B-14933 Casa Manolache Oraş Bolintin Vale Str. Partizani 2 1910-1920 

313. GR-II-m-B-14935 Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului” 

Oraş Bolintin Vale Str. Republicii f.n. 
Piaţa centrală 

1832 

314. GR-II-m-B-14932 Poşta veche Oraş Bolintin Vale Str. Republicii 2 
m Piaţa centrală 

sf. sec. XIX 

315. GR-II-m-B-14929 Primăria veche, azi 
Clubul elevilor 

Oraş Bolintin Vale Str. Republicii 3 
Piaţa centrală 

sf. sec. XIX 

316. GR-II-m-B-14931 Şcoala veche Oraş Bolintin Vale Str. Republicii 3 
Piaţa centrală 

1899 

438. GR-II-m-B-15031 Biserica „Adormirea 
Maicii Domnului”, 
„Sf. Martiri 
Brâncoveni” 

Sat aparţinător 
Malu Spart; 
oraş Bolintin Vale 

244 C 1841-1843 

Capitolul III – Clădiri memoriale [ !] 

517. GR-III-m-A-
15111 

Bustul lui 
Dimitrie 
Bolintineanu 

Oraş Bolintin 
Vale 

Str. 
Republicii în 
curtea 
bisericii 

mijl. sec. 
XX [!] 

Lista monumentelor istorice – teritoriul administrativ al oraşului Bolintin Vale. 

Descrierea monumentelor și ansamblurilor de arhitectură înscrise în LMI 2015 

313. GR-II-m-B-14935 –  Biserica „Adormirea Maicii Domnului” (Bolintinu-Moşteni) 
Ridicarea bisericii din Bolintin-Vale, conform pisaniei din 1909, datează de la începutul secolului al XVIII-
lea. Conform pisaniei din 1909, „Ridicatu-s’a acest sfînt locaş din lemn în anul 1718 de către Căpitanul 
Ioniţă ŞTIRBESCU pe sfoara lui de moşie din trupul moşnenilor Ştirbeşti Portărei şi Borobeci”.  
Reconstruirea bisericii din Bolintin-Vale pe temeliile bisericii de lemn ridicate de Ioniţă Ştirbescu s-
a realizat în 1832, „cu cheltuelile Polcovnicului DINU fiul Clucerului ŞTEFAN şi Căpitanul IONIŢĂ 
BOLINTINEANUL oltean din Amaradia şi nepot al Căpitanului IONIŢĂ ŞTIRBESCU primul ctitor 
în tovărăşie cu Slugerul IAMANDI CĂRPENIŞANU GIULESCU de origina din Maramureş vărul 
său fiind mumele surori”. 
În 1899, s-a înfiinţat târgului săptămânal din Bolintinu-Vale:  „în urma împroprietărirei clăcaşilor 
care s’a întâmplat la anul 1864, Dumnealui CONSTANTIN fiul lui ŞTEFAN sin Polcovnicul DINU 
BOLINTINEANU, văzând că Biserica a rămas fără nici un venit care să-i asigure săvârşirea 
oficiului Divin şi întreţinerea a înfiinţat un târg săptămânal prin clădirea de prăvălii producătoare 
de veni, utilizând terenul pe care era clădită o casă a bisericei în care dăinuia şcoala iar pentru 
şcoală a ridicat tot atunci o clădire măreaţă cu patru săli de studiu şi duă locuinţe de învăţători, pe 
chiar terenul în care s’a născut poetul DIMITRIE BOLINTINEANUL, unchiul său de văr” (conform 
aceleiaşi pisanii). 

În 1909, biserica a fost renovată, cu adăugarea unei a treia turle şi cu alte lucrări; a fost  pusă 
pisania, din care cităm ultima parte: „Astăzi în anul 1909 de la Christos, sub domnia regelui 
CAROL I fiind în scaunul Mitropolitan Primat Înalt Prea Sfinţia sa ATHANASIE MIRONESCU 
acest sfânt lăcaş s’a renovat pe aceeaşi temelie adăugânduise sinurile o a treia turlă şi anvonu 
s’a zugrăvit cu uleiu de Pictorul MARIN STĂNESCU şi s’a lucrat catapeteasma. Predicatorul şi 
mobilierul din stejar sculptat de sculptorul BABIC; pe lângă acestea şi în scop de a creia mijloace 
îndestulătoare pentru întreţinerea lor s-a construit din nou 5 partamente şi un al doilea şopron în 
târgul săptămânal s’a restaurat prăvăliile şi s’a mărit piaţa industrială, prin mutarea vechiului 
şopron de zid mai spre curtea bisericei, toate aceste îmbunătăţiri s’au făcut prin îngrijirea şi 
stăruinţa aceluiaş domn CONSTANTIN fiul lui ŞTEFAN sin Polcovnicul DINU BOLINTINEANUL la 
vârsta de 72 de ani cu mijloacele agonisite ntre altele din prisosul acumulat al venitului târgului 
săptămânal din ajutorul dat de administraţia Judeţului Ilfov, fiind Prefect d-l NICOLESCU 
DOROBANŢU din ajutorul dat de adinistraţia Casei Bisericilor fiind ministru de Culte d-l SPIRU 
HARET şi din ajutorul dat de primăria Comunei Bolintinul din Vale fiind primar d-l C. St. 
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BOLINTINEANU, iar membrii în Epitropia Bisericii diind Domniile lor Preotul Sachelarie N. 
OPRESCU, MARIN D. ROTARU şi C.St. BOLINTINEANU”. 

517. GR-III-m-A-15111 – Monumentul lui Dimitrie Bolintineanu 

În 1877, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, „adresează o cere de întocmire a unui deviz 
estimativ, pentru realizarea unui monument funerar”, pentru Dimitrie Bolintineanu, „scultorului 
Stork”. Sculptorul realizează relativ rapid lucrarea şi se adresează „Ministerului înştiinţând că 
„monumentul de marmoră pentru răposatul D. Bolintineanu, l-am aşezat la mormântul decedatului 
la comuna Bolintinul din Vale” solicitând eliberarea sumei aprobate, înapoind totodată „desemnul” 
după care se realizase lucrarea.  
Mormântul era amplasat lângă zidul bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului, în partea de 
nord a acesteia. Spre sfârşitul sec. XIX, după împroprietărirea lui Cuza, cimitirul a fost mutat pe 
actualul amplasament, pe un teren cedat de săteni. În urma reparaţiilor din 1909, la biserica 
Adormirea Maicii Domnului, biserica va fi modificată de la un plan dreptungiular la un plan treflat, 
cu abside laterale.  

Una dintre abside se suprapunea peste mormântul poetului, drept urmare acesta va fi deshumat 
şi reînhumat pe locul unde fusese ridicat monumentul de la 1888. Piatra funerara şi crucea vor fi 
amplasate în interiorul bisericii, iar portretul va fi incastrat în zidul bisericii. 

(Vasile GRIGORESCU, „Un monument puţin cunoscut al poetului Bolintineanu”, in Revista SUD, 
nr. 4-5, serie nouă (157-158), anul XVI, aprilie-mai, 2014, p. 12). 

Monumentul ridicat în Bolintin-Vale, în memoria lui Dimitrie Bolintineanu, a fost realizat prin 
donaţiile unor particulari printre care şi vărul acestuia, Constantin Şt. Bolintineanu, care va 
contribui cu o sumă importantă. Pentru strângerea fondurilor s-au ţinut conferinţe (1886, Craiova) 
şi s-au tipărit cărţi, comanda pentru statuie fiind făcută sculptorului Carol Storck. Acesta va realiza 
un „bust din marmură italiană, aşezat pe un piedestal din piatră, protejate de o copertină susţinută 
de zvelte coloane cu capiteluri dorice”, ansamblul fiind împrejmuit de un gard din fier forjat. 
Lucrarea va fi amplasată în curtea bisericii Adormirea Maicii Domnului şi va fi dezvelită în anul 
1888. În 1909 au fost reînhumate sub monument şi osemintele poetului. 
În urma cutremurului din 1977, ansamblul monumentului va fi avariat, copertina a căzut, bustul s-
a desprins de pe soclu, fiind puţin ciobit, un braţ crăpat şi capul desprins de trup. Bustul va fi luat 
de autorităţi şi dus la Bucureşti pentru a fi restaurat de specialiştii Combinatului Fondului Plastic. 
Copertina şi coloanele căzute aveau să fie luate pentru a fi folosite în stabilirea unui mal al 
Argeşului, nefiind considerate valoroase. Acestea vor fi salvate de un localnic care le cumpără. 
Ulterior vor fi insuşite de unul din activiştii PCR, depozitându-le lângă fântâna din propria curte. 
Bustul va fi copiat în ipsos şi returnat în bronz, originalul este propus pentru a fi expus în muzeul 
din Giurgiu, însă acesta va fi pus în depozitele Fondului Plastic unde i se va pierde urma. Copia 
bustului va fi aşezată pe soclu în data de 2 aprilie 1979. Autorităţilor locale şi judeţene li se cere 
în anii 1983-1984 să recupereze originalul însă acestea nu întreprind vreo acţiune în acest sens. 
În prezent nu se cunoaşte unde se află originalul bustului, demersurile întreprinse după 1989, de 
a afla şi de a recupera bustul au rămas fără nici un rezultat.  
(GRIGORE Marian, „Lacrimi de piatră”, Revista SUD, nr. 3, serie nouă (145), anul XVI, 
decembrie, 2012, pp. 7, 20). 

316. GR-II-m-B-14931 - şcoala veche; 315. GR-II-m-B-14929 – Primăria veche 

Şcoală primară din satul Bolintin-Vale fost construită în 1889, prin grija lui Constantin Şt. 
Bolintineanu, pe locul casei lui Enache Cosmad (tatăl lui Constantin Bolintineanu). Şcoala era 
„frumoasă, şi mai ales mare în raport cu casele ţărăneşti care o înconjurau”. Avea etaj, cu patru 
săli de clasă, în clădire fiind şi locuinţa directorului. Una din clasele de la etaj avea un turn cu 
ceas şi clopot, ce anunţa orele fiind auzit în tot satul.  
(DAN Milica, „Instituţii de învăţământ Bolintinene”, Revista SUD, nr. 1-2, serie nouă (146-147), 
anul XVI, ianuarie – aprilie, 2013, p. 7) 

Terenul pe care se vor înălţa Şcoala Veche şi, mai apoi, Primăria, a aparţinut unei ramuri a 
familiei boierilor Bolintineanu, cea din care provenea mama poetului Dimitrie Bolintineanu şi care 
purta patronimicul Caloian. Unul dintre ultimii proprietari cunoscuţi ai terenului a fost o rudă a 
poetului, Lina, căsătorită Castriş, care în afara locuinţei cu anexele ei, deţinea şi o cârciumă aflată 
la drum. Apoi, el a fost cumpărat de autorităţi pe la 1885-86, în vederea contruirii unui local de 
şcoală, clădire care a fost dată în folosinţă în toamna anului 1889.  
În privinţa Primăriei comunei Bolintinul din Vale, de la înfiinţare ea a funcţionat într-un local 
devenit impropriu pentru dezvoltarea pe care o înregistrează localitatea mai cu seamă în ultimul 
deceniu al secolului XIX şi începutul celui de al XX-lea. Ca urmare, autorităţile locale şi prefectura 
judeţului Ilfov i-au hotărârea ridicării unei clădiri care să corespundă necesităţilor administrative 
crescute. Terenul ales este cel aflat în proprietatea localităţii şi pe care se afla ridicată Şcoala 
Primară. Construcţia Primăriei Bolintin Vale („Plan de local de Primărie de tip mare” – cel mai mare 
din judeţ), începe în anul 1908 pe baza unui împrumut de 12.000 de lei, pe o durată de 24 de ani, 
contractat de la Casa Judeţului Ilfov. (I. Niculescu-Dorobanţu, Situaţia judeţului Ilfov la 1910). 
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Lângă clădirea cea nouă a Primăriei (vezi schiţa), a mai existat o alta, mai veche, având forma 
unei case tradiţionale (cu prispă pe stâlpi din lemn) demolată odată cu construcţia şcolii generale 
celei noi, în anii 60. Probabil că acesta a fost vechiul local al primăriei, ale cărui ultime funcţiuni 
de dinainte de demolare au fost destinate învăţământului şi remizei de pompieri. 
În privinţa instituţiei Primăriei, ea a funcţionat în această clădire până la momentul reorganizării 
administrative din primii ani comunişti, moment în care a fost mutată pe locul actual, în fostul 
sediu al administraţiei plăşii Bolintin, construit în 1910-1911. Vechea Primărie, din 1952 va deveni 
locaţia Staţiei de Radioficare, care încorpora studiouri de înregistrare şi montaj, posturi de emisie, 
arhivă audio etc. Ulterior, clădirea va primi şi alte funcţiuni, legate în principal de procesul de 
învăţământ: grădiniţă, şcoală, bibliotecă etc. 
(notă documentară încredinţată de prof. Vasile Grigorescu, inclusiv ilustraţia – informaţiile provin 
din însemnările manuscrise ale prof. Ion Carbarău şi ale ing. Şt. Crudu) 
Constantin Şt. Bolintineanu se năştea în anul 1841, la Bucureşti, ca fiu al lui Ştefan C-tin Bolintineanu şi 
al Anei Herişesc”. Acesta a fost funcţionar al primăriei Bucureşti, ulterior ocupând în mai multe rânduri 
funcţia de primar al comunei Bolintin-Vale, din partea PNL. În perioada în care a fost primar al comunei, 
au fost construite Şcoala veche, clădirea primăriei (astăzi sediul Clubului Elevilor şi al fundaţiei Culturale 
Dimitrie Bolintineanu), clădirea Preturii de plasă (astăzi sediul Primăriei), clădirea poştei vechi (astăzi 
sediul) şi moara cu valţuri din centru comunei, zisă „a lu’ Boieru”.  
În aceeaşi perioadă pentru alimentarea cu apă a locuiorilor comunei este realizat un sistem de 
fântâni, amplasate pe străzi şi la intersecţii, fiind păstrate în mare parte până astăzi. Constantin 
Bolintineanu realizează în comună, din fonduri proprii, clădirea Căminului Cultural, de asemenea 
realizează clădirea conacului familiei, numit mai târziu Băbeanu. Conacul va fi avariat în timpul 
cutremurului din 1977 şi se va demola treptat din neglijenţă. În prezent clădirea nu mai există. 
(Vasile GRIGORESCU, „Oameni de lângă noi – Constantin Şt. Bolintineanu”, Revista SUD, nr. 1, 
serie nouă (143), anul 15, august 2012, p. 11). 

438. GR-II-m-B-15031 – Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, „Sf. Martiri Brâncoveni” 
În 1843 este finalizată biserica din Malu Spart; după pisanie, biserica a fost ridicată de Dima 
Steriu, fiind începută în anul 1841 şi finalizată la 23 august 1843, în timpul mitropolitului Neofit, 
purtând hramul Adormirea Maicii Domnului.  

Biserica a fost reparată şi repictată din banii credincioşilor, în anul 1954 şi în anul 1984, pictura 
fiind executată de pictorul Ioan Dogărescu împreună cu fiul său Gabriel. În pridvorul bisericii este 
amplasat un mormânt acoperit cu o lespede de piatră pe care se poate citi numele ctitorului 
bisericii. La capul mormântului se afla o cruce de piatră pe care era inscripţionat numele lui Sterie 
şi vârsta cacestuia când a trecut în nefiinţă. 
(Profesor Gheorghe C. IORDACHE, „Scurt istoric al parohiei Malu Spart (1969)”, Revista SUD, nr. 
1-2, serie nouă (146-147), anul XVI, ianuarie – aprilie, 2013, p. 27, de unde provine şi 
transcrierea pisaniei).  

Ctitorii: Dima Steriadi, Serachitopol şi Marghioala soţia sa. Tâmpla de zid. 
(V. BRĂTULESCU, Ilie REMUS, profesori, Mănăstiri şi biserici din judeţul Ilfov, Institutul de arte 
grafice „E. Marvan”, Bucureşti IV, 1935, p. 38). 
c. Alte situri arheologice  

Prin Studiul arheologic, parte componetă a prezentei documentații de urbanism, a fost identificat un 
sit arheologic, neînscris în LMI 2015 sau în RAN, pe teritoriul administrativ al Orașului Bolintin-Vale. 

Periegezele şi materialul arheologic cules de membrii Asociaţiei pentru Cultură şi Tradiţie Istorică 
Bolintineanu ca şi artefactele din colecţia pictorului Gheorghe Iacob din Bolintin-Vale dovedesc 
marele potenţial arheologic al teritoriului urban şi rural al localităţii. În faza actuală au fost verificate şi 
sunt propuse pentru a face obiectul unor dosare de clasare următoarele situri arheologice şi 
monumente epigrafice: 

▪ Situl arheologic „Pivniţele conacului Băbenilor”. Situat în spatele Liceului Tehnologic ”Dimitrie 
Bolintineanu”, situl este format din pivniţele şi fundaţiile fostului conac al familiei Băbeanu, 
demolat după cutremurul din 1977.  
Întreaga zonă este neconstruită din cauza surpărilor provocate de ezistenţa golurilor pivniţelor 
şi probabil a prăbuşirii unora din bolţi şi parţial este înconjurat de rămăşiţele fostului parc 
amenajat în jurul conacului.  

Pe întreg amplasamentul este proiectată construirea unei mari săli de sport pentru liceu. 
Cercetarea, punerea în valoare şi clasarea sitului se impun de urgenţă. 

De asemenea, prin studiile istoric și arheologic, a fost identificat un monument de for public:  
▪ Crucea de piatră de lângă biserica Adormirea Maicii Domnului Malu Spart. Cruce de piatră cu 

inscripţie în elină cursivă, contemporană cu înălţarea primului lăcaş de aici la 1841. 
Localizarea precisă a acestora după observaţiile din teren şi precizarea coordonatelor siturilor 
sunt prezentate in Anexa 1. 
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2.1.3.  Caracteristici geologice şi pedologice 

Din punct de vedere geologic zona studiată se suprapune Platformei Moesice. Aceasta 
corespunde formaţiunilor cuaternare formate din nisipuri şi pietrişuri, precum şi argile şi depozite 
loessoide, dispuse peste sedimentele paleozoice, mezozoice şi neozoice care acoperă 
fundamentul cristalin al platformei (Enciclopedia geografică a României, 1982) (Fig. 4). 

 
Harta geologică a oraşului Bolintin-Vale (Foaia Neajlov, scara 1:200.000) 

Pachetele de roci moi cuaternare, groase de circa 150 m, prezintă o înclinaţie orientată spre sud-
sud-est şi au la bază pietrişuri şi nisipuri (Stratele de Frăţeşti), peste care se succed argile şi 
marne, apoi pietrişuri şi nisipuri mai noi la 5-10 metri adâncime (Strate de Colentina), iar la 
suprafaţă depozite loessoide gălbui, pe care sunt formate solurile actuale. De-a lungul Sabarului, 
în albia minoră, se întâlnesc aluviuni recente stratificate, cu conţinut ridicat de argilă subcarpatică 
(PLDD Bolintin-Vale, 2004). 

Din punct de vedere pedologic, în centrul teritoriului şi în est sunt prezente soluri gleice (azonale) 
cu o textură grea, umedă, aflate sub influenţa apei scăzute, dar propice cultivării legumelor. În 
vestul oraşului, până în albia minoră a Argeşului şi de-a lungul ei, sunt extinse soluri aluviale şi 
azonale, cu o textură nisipoasă, favorabile zăvoaielor. În vestul teritoriului urban, la vest de Argeş, 
pe Câmpia Găvanu-Burdea sunt prezente zonal solurile brun-roşcate dezvoltate sub pădurile de 
stejar, favorabile culturilor de cereale (grâu, orz, porumb, etc).  

Referitor la fertilitatea solurilor, informaţiile de care dispunem20 conturează imaginea unui teritoriu 
administrativ în care terenurile arabile sunt încadrate, preponderent, în clasa a II-a (astfel de 
terenuri se regăsesc, cu precădere, la sud-vest de localitatea Malu Spart şi la nord de localitatea 
Crivina, între cursurile râurilor Sabar şi Argeş.  

În mod izolat, au fost identificate terenuri cu soluri încadrate în clasa I de fertilitate (la nord şi la 
est de localitatea Bolintin-Vale, precum şi în proximitatea râului Argeş, la sud de Malu Spart). O 
suprafaţă continuă, de dimensiuni mari, cu soluri încadrabile într-o clasă inferioară de fertilitate 
(IV) a putut fi identificată la nord-vest de localitatea Bolintin-Vale, până la limita teritoriului 
administrativ (autostrada A1 Bucureşti-Piteşti). 

2.1.4.  Caracterizarea geomorfologică şi geotehnică a teritoriului administrativ 

Din punct de vedere morfologic, teritoriul studiat se află situat la contactul dintre Lunca Argeş-
Sabar la est, componentă a subunităţii Câmpul Titu – Potlogi (ce aparţine Câmpiei Titu) şi 
Câmpul Neajlov (subunitate a Câmpiei Gavanu-Burdea) la vest. Aceste subunităţi sunt 
caracterizate, local, de un relief relativ plan şi orizontal, ocazional cu pante ce nu depăşesc 3%, 
nefiind afectat de fenomene morfologice rapide ce ar putea restricţiona amplasarea unor construcţii, 
cu excepţia luncii joase a Argeşului ale cărui taluzuri (cu înălţimi cuprinse între 1 şi 5m), în porţiunile 
convexe ale meandrelor sunt supuse eroziunii.  

Tendinţa naturală a evoluţiei reliefului în această zonă este de retragere a malurilor înalte în 
favoarea luncii joase şi eventual crearea unor culoare care favorizează deversarea viiturilor şi 
inundarea zonelor înconjurătoare. Protecţia acestor zone este, cel puţin teoretic, rezolvată prin 
realizarea acumulării din dreptul localităţii Suseni, putându-se astfel avea un control al debitelor 
Argeşului în naval. Pentru tronsoanele de mal ce rămân în contact cu albia majoră considerăm util 
să se prevadă lucrări de amenajare a albiei combinate cu lucrări de protecţie a malurilor (după caz). 
Nivelul freatic (care prezintă interes pentru lucrarea de faţă) a fost interceptat în sondajele 
studiate la adâncimi cuprinse între -1,10 mCTN şi peste -4,00 m. Uneori (atunci când este 
interceptat sub un strat argilos, impermeabil), acesta poate prezenta un uşor caracter artezian. La 
vest de R Argeş (Malu Spart, Suseni) acesta este situat la adâncimi mai mari de -7,00 mCTN. 

Din punct de vedere al caracteristicilor geotehnice, specifice orizonturilor de suprafaţă, pot fi 
identificate patru mari zone: Zona Câmpului Neajlov, lunca joasă a Argeşului, interfluviul Argeş-

                                                           
20 Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, IGFCOT, Organizarea teritoriului exploataţiilor agricole cu elemente de pedologie, 
1998. 
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Sabar şi zona adiacentă Râului Sabar (zonarea aproximativă a acestora fiind evidenţiată în 
studiul I.2.2. Studiul geotehnic, al condiţiilor geo-constructive şi al riscurilor). 
Deşi nu se dispune de suficiente elemente pentru realizarea unei microzonări seismice, putem 
totuşi aprecia că situaţia geologică din Câmpul Neajlov (complexul argilos – argilos prăfos de 
grosimi apreciabile şi nivelul relativ scăzut al apei subterane) este net favorabilă faţă de restul 
suprafeţei (unde intâlnim nisipuri şi orizonturi nisipoase care în condiţii saturate, foarte aproape 
de suprafaţă, pot prezenta potenţial de lichefiere – ex.: lunca joasă a Argeşului şi zona adiacentă 
Râului Sabar).  

Având în vedere zonarea seismică (ag=0,30), tipurile de teren de fundare (bune-medii), cu un 
punctaj minim de 10 puncte (conform tabelului A3 din Normativ privind documentaţiile geotehnice 
pentru construcţii indicativ NP 074/2014), amplasamentul se situează, în prealabil, în categoria 
geotehnică 2 cu ,,risc geotehnic redus respectiv moderat”. Funcţie de punctajul acordat la 
celelalte criterii (vecinătăţi, necesitatea de epuismente etc), unele proiecte de construcţii pot fi 
încadrate în categoria geotehnică 3.  
Având în vedere că adâncimea de îngheţ în terenul natural, conform STAS 6054-77, este de 0,80-
0,90 m, putem spune că adâncimea minimă de fundare recomandată, condiţionată de depăşirea 
adâncimii de îngheţ şi încastrarea în stratul portant, este Df min = -1,10 m faţă de nivelul terenului.  
În concluzie, avându-se în vedere natura terenului de fundare, condiţiile morfologice, seismice şi 
hidraulice, putem spune că suprafaţa amplasamentului este în general adecvată proiectării unor 
lucrări de construcţii, cu menţiunile specificate în studiul de fundamentare citat.  

Detaliile constructive şi soluţiile de fundare pentru fiecare obiectiv proiectat vor trebui alese în 
urma studiilor geotehnice ce vor fi realizate (conform legislaţiei în vigoare), aceste obiective fiind 
condiţionate şi de factorii tehnici ce le caracterizeză. 

2.2. Relaţii în teritoriu şi încadrarea în documentaţii anterioare 

2.2.1. Prevederi din Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) 
1. Secţiunea I – Reţele de transport (Legea nr. 363/2006) 

a. Reţeaua de căi rutiere:  
Este prevăzută construirea a două poduri rutiere peste Dunăre: unul în zona oraşului 
Giurgiu şi unul în zona oraşului Turnu Măgurele. În acest context, pe traseele DN 6 - DN 
52 (Bucureşti – Mihăileşti – Ghimpaţi – Alexandria şi Alexandria - Turnu Mădurele) şi DN 5 
(Bucureşti - Giurgiu) se preconizează realizarea unor drumuri expres (sau a unui drum cu 4 
benzi). De asemenea, în apropierea oraşului Bolintin-Vale se intenţionează realizarea 
autostrăzilor Craiova-Bucureşti şi Bucureşti-Giurgiu. Pe teritoiul administrativ al oraşului nu 
sunt prevăzute intervenţii asupra reţelei de căi rutiere. Aceste intenţii în cazul concretizării 
lor, vor creşte şi accesibilitatea oraşului Bolintin-Vale, facilitând legătura cu oraşul 
Giurgiu şi localităţi de peste graniţă precum şi cu zona de SV a României. 

b. Reţeaua de căi feroviare:  
Este prevăzută construirea unui pod feroviar peste Dunăre în zona oraşului Giurgiu. În 
acest context, se preconizează realizarea unei linii de mare viteză pe traseul Bucureşti-
Giurgiu. Această măsură nu are un impact direct asupra oraşului Bolintin-Vale, 
traseul liniei netranzitând teritoriul adminsitrativ al comunei. 

c. Reţeaua de căi navigabile şi porturi:  
Existent: Cale fluvio-maritimă - fluviul Dunărea (coridorul paneuropean de transport VII); 
porturile fluviale - Giurgiu, Turnu Mădurele.  
Propus: port nou pe râul Dâmboviţa la Bucureşti (Glina) şi punct de trafic   
RO-RO nou la Giurgiu. Amplasamentul precis al dotărilor aferente acestor traversări nu 
este precizat în PATN.  
Măsurile prevăzute nu au impact direct asupra teritoriului oraşului Bolintin-Vale. 

d. Reţeaua de aeroporturi: 
Nu sunt prevăzute aeroporturi noi în zona studiată sau în judeţul Giugiu. Cele mai 
apropiate aeroporturi comerciale sunt localizate în judeţul Ilfov: Aeroportul Internaţional 
Henri Coandă – cca 40 km; Aeroportul Internaţional Băneasa – cca 40km. 
e. Reţeaua de transport combinat: 
Este prevăzută realizarea unui termianal de transport combinat în oraşul Giurgiu (Giurgiu 
Port). De asemenea este prevăzută modenizarea a două terminale din Bucureşti: 
Bucureştii Noi şi Progresu.  
Aceste măsuri nu au impact direct asupra teritoriului oraşului Bolintin-Vale.  
În concluzie, localităţile de pe teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale sunt 
amplasate pe în apropierea unor reţele importante de transport (autostrada A1 şi 
viitoarele proiecte menţionate mai sus) care fac legătura cu localităţi importante 
precum municipiul Bucureşti. 
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2. Secţiunea II – Apa (Legea nr. 171/1997) 
Oraşul Bolintin-Vale este situată pe teritoriul bazinului hidrografic IX - Argeş, zonă cu 
bazine hidrografice care reprezintă sub 50% din resursa medie şi care necesită lucrări 
prioritare de gospodărire a apelor în vederea creşterii resurselor specifice ale acestora. 
Nu sunt prevăzute în zonă noi aducţiuni de apă importante.  

3. Secţiunea III – Zone protejate (Legea nr. 5/2000) 
Oraşul Bolintin-Vale este inclus în categoria unităţilor adminsitrativ-teritoriale cu concentrare 
mică a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes naţional. Ariile naturale protejate, 
de alte tipuri (Natura 2000) sunt prezentate în cadrul studiului de fundamentare I.5. Studiul 
preliminar de protecţia mediului, ele nefăcând obiectul acestui capitol.   

4. Secţiunea IV – Reţeaua de localităţi (Legea nr. 351/2001) 
Oraşul Bolintin-Vale este încadrat în categoria localităţilor urbane de rangul III. Celelalte 
sate aparţinătoare (Malu Spart, Crivina, Suseni) sunt localităţi de rangul V. 

5. Secţiunea V – Zone de risc natural (Legea nr. 575/2001) 
Oraşul Bolintin-Vale este încadrată în zona de intensitate seismică VIII (în grade MSK), cu 
perioadă de revenire cca. 100 ani. 
Nu este evidenţiat risc de alunecări de teren pentru oraşul Bolintin-Vale. 
Cantitatea maximă de precipitaţii căzute în 24 de ore (în perioada 1901-1997) pe teritoriul 
comunei este de 100 mm. 
Oraşul Bolintin-Vale se încadrează în categoria UATB afectate de inundaţii datorate 
revărsării unui curs de apă. 

6. Secţiunea VI – Zone cu resurse turistice (Ordonanţa de Urgenţă nr. 142/2008) 
Oraşul Bolintin-Vale este încadrat în categoria UATB cu concentrare „medie” de resurse 
turistice naturale şi antropice.  
Conform studiilor de fundamentare ale acestei secţiuni a PATN21, în ceea ce priveşte 
oraşul Bolintin-Vale, resursa turistică a fost evaluată cu 9,0 puncte – 3 puncte cea 
naturală şi 6 puncte cea antropică. Cele 7,0 puncte acordate pentru resursa naturală se 
situează la un nivel mediu în cadrul judeţului Giurgiu.  
Infrastructura turistică a fost considerată slabă. Din punctul de vedere al capacităţii de cazare în 
funcţiune, comuna a obţinut punctaj 0,04. Infrastructura tehnică a fost evaluată, obţinând un 
punctaj de 17,50 dintr-un punctaj maxim de 30.0, din cauza accesibilităţii dificile şi  a prezenţei 
slabe a infrastructurilor edilitare. Punctajul total pentru infrastructura a fost de 17,54 puncte.  
Punctajul obţinut, în ceea ce priveşte evaluarea potenţialului de dezvoltare turistică, este 
de 26,54 dintr-un punctaj maxim de 60. Este evidentă existenţa unui potenţial turistic 
neexploatat din punct de vedere economic. 

2.2.2. Prevederi din Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Giurgiu (P.A.T.J.) 

Planul de amenajare a teritoriului judeţean Giurgiu (P.A.T.J. Giurgiu) a fost elaborat de către 
INCD „Urbanproiect” (şef secţie amenajarea teritoriului: arh. Şerban Nădejde, şef proiect: ec. 
Constantin Sandu) şi aprobat în anul 2002 

Perioada foarte lungă de timp scursă de la elaborarea acestei documentaţii (14 ani), precum 
şi schimbările majore apărute în acest timp (sociale, economice, teritoriale, demografice, 
legislative ş.a.) fac ca P.A.T.J. Giurgiu să fie, în acest moment, caduc şi inaplicabil. 

2.2.3. Alte studii, elaborate anterior sau concomitent cu Actualizarea P.U.G. 

Alte documentaţii de amenajare a teritoriului şi studii care pot avea efect asupra dezvoltării 
urbanistice a oraşului Bolintin-Vale sunt: 

▪ Strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Giurgiu 2014-2020; 
▪ Strategia de dezvoltare locală oraşul Bolintin-Vale 2014-2020. 

2.2.4. Sinteza prevederilor, relaţii în teritoriu 

Sinteza prevederilor 

Obiectivele fixate în documentele de planificare strategică şi în special în Strategia de dezvoltare 
a oraşului Bolintin-Vale, reprezintă prevederi de rang superior şi ele se vor regăsi şi în viziunea 
de dezvoltare adoptată în actualizarea P.U.G.. 
Planul Urbanistic General în vigoare, aprobat în anul 1999, va servi atât ca material documentar 
cât şi ca bază de plecare în întocmirea noului P.U.G. (prin intermediul prevederilor reglementare 
pe care le conţine – limită intravilan, zonificare funcţională, ocuparea şi utilizarea terenurilor, 
obiective de utilitate publică propuse ş.a.). În fine, noul Plan Urbanistic General şi Regulamentul 
Local de Urbanism aferent vor prelua şi detalia prevederile tuturor documentaţiilor analizate 
anterior, în măsura în care acestea sunt valabile şi fezabile.  

                                                           
21 http://www.mie.ro/_documente/dezvoltare_teritoriala/amenajarea_teritoriului/patn_elaborate/secVI 
/judete/studii_fundamentare.htm 
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Relaţii în teritoriu 
La nivelul oraşului Bolintin-Vale, comunicarea terestră se realizează exclusiv prin sistemul 
rutier. În aceste condiţii, considerăm imperios necesară reamenajarea sau modernizarea 
reţelei de drumuri existente. Principalele drumuri de pe teritoriul oraşului sunt:  

▪ DJ 601 - Bolintin Deal - Bolintin-Vale - Malu Spart - Videle, traversează teritoriul administrativ 
pe direcţia EV, traversând oraşul Bolintin-Vale şi localitatea Malu Spart. Drumul este asfaltat, 
în stare bună; 

▪ DJ 601E - Bolintin-Vale - Poenari - Ulmi - Trestieni: este loalizat în partea de E a oraşului, 
întersectându-se cu DJ601 şi face legătura dintre oraşul Bolintin-Vale şi comunele situate la N 
de autostrada A1. Drumul este asfaltat, în stare bună; 

▪ DJ 401A - Mihai Vodă - Bolintin Deal - Bolintin-Vale - Potlogi - Găeşti: este localizat în partea 
N-NE a oraşului, intersectându-se cu DJ601 şi face legătura dintre oraşul Bolintin-Vale şi 
comunele situate la N de autostrada A1. Drumul este asfaltat, în stare bună; 

▪ DJ 412A - Bolintin-Vale - Ogrezeni - Mihăileşti - Grădiştea: este localizat în partea de SE a 
localităţii Malu Spart, întersectându-se cu DJ601 la N şi face legătura cu UAT Ogrezeni. 
Drumul este asfaltat, în stare bună. 

▪ DJ 412D - Bolintin-Vale - Bucşani: este situat în partea de S a localităţii Malu Spart, intersectându-
se cu DJ601 la N şi face legătura cu UAT localizate la V de teritoriul administrativ al oraşului 
Bolintin-Vale. Drumul este pietruit, în stare bună; 

▪ DC 133 - Bolintin-Vale - Mihai Vodă: este localizat în oraşul Bolintin-Vale, se intersectează la 
N cu DJ601 şi face legătura dintre zona centrală şi localitatea Crivina. Drumul este asfaltat, în 
stare bună; 

▪ DC 189 - Malu Spart - Suseni: este localizat în localitatea Malu Spart, se intersectează la SE 
cu DJ601 şi face legătura dintre zona centrală a localităţii şi localitatea Suseni. Drumul este 
asfaltat, în stare bună. 
Drumurile nu necesită schimbări de clasare actuală şi funcţionalitate.  
Reţeaua stradală a oraşului (exceptând drumurile comunale şi judeţene care îl străbat) 
însumează cca. 50 km de străzi. Acestea se află într-o stare bună.  
O parte dintre drumurile din teritoriul intravilan şi drumurile de exploatare din teritoriul 
extravilan, necesită reparaţii, modernizări şi dotarea lor cu rigole, podeţe şi trotuare. 

2.3. Caracteristici socio-demografice, economice şi urbanistice  
2.3.1. Caracteristici socio-demografice  

2.3.1.1. Evoluţia populaţiei 
Catagrafia Eparhiei Ungrovlahia din anul 181022, prezintă următoarea situaţie: 
▪ Satul BOLINTIN DIN VALE, aparţinând plasei Sabarului, judeţul Ilfov,: 59 case, 243 

locuitori (121 bărbaţi şi 122 femei), în totalitate români; 
Dicţionarul geografic al judeţului Ilfov din 189223 prezintă următoarele informaţii despre comunele 
rurale Bolintinu-din-Vale şi Ţigănia-Crivina, situate în plasa Sabaru:  
▪ Comuna rurală BOLINTINU-DIN-VALE (Moşneni-Drăgoiu), sate: Bolintinul-Drăgăneasca, 

Bolintinul-Moşneni, Bolintinul din Mijloc şi Malul Spart; 3261 locuitori (din care 655 
contribuabili) (din care, 19 străini), 685 case, suprafaţă totală 2451 ha, două biserici (în 
satele Bolintinu-Moşteni şi Malu-Spart, cu câte 3 preoţi şi câte un preot în celelalte cătune); 
două şcoli mixte, o moară cu aburi, o povarnă, o maşină de treierat şi două poduri 
stătătoare; pod de lemn peste Răstoaca între Bolintinul din Deal şi Bolintinul din Vale; 17 
cârciumari, 1 hangiu; 722 plugari, 53 industriaşi, 17 de alte profesiuni; 
 Satul BOLINTINU-DRĂGĂNEASCA: pe şoseaua Bucureşti-Piteşti; 725 locuitori, 

suprafaţă 361 ha, cultivate în întregime, fără păşune; 1 moară abur, 1 maşină treierat; 1 
pod; 1 cârciumar;  

 Satul BOLINTINU-MOŞNENI (sat reşedinţă de comună): 494 locuitori; suprafaţă 300 
ha, Bis. Sf. Treime (cu un preot şi un cântăreţ); o şcoală de băieţi cu 4 clase (83 elevi), 
o şcoală de fete cu 4 clase (22 eleve), ambele şcoli îşi desfăşoară activitatea într-o 
singură clădire, aflată în proprietatea comunei; 11 cârciumari, 1 hangiu, 1 povarnă; în 
sat locuiesc 12 străini; 

 Satul BOLINTINU-DE-MIJLOC (BĂLEANU): 1009 locuitori, suprafaţă totală 1040 ha, 
cultivată în întregime, fără fâneţe; pod stătător;  

 Satul MALU-SPART:  1033 locuitori (din care, 130 copii cu vârsta între 7 şi 12 ani, 9 
dintre aceştia fiind şcolarizaţi), suprafaţă totală 750, Bis. Adormirea Maicii Domnului (2 
preoţi şI 2 cântăreţi), o şcoală mixtă cu 5 clase (cu 18 elevi şi 4 eleve), 2 cârciumi, un 
pod stătător peste râul Argeş; în sat locuiesc 7 străini; 

                                                           
22  Diaconul Nicolae M. Popescu, Catagrafia Eparhiei Ungrovlahia în anul 1810, vol. I., Judeţul Ilfov, Tipografia Cărţilor 

Bisericeşti, Bucureşti, 1914, pp. 26-29 
23  C. Alessandrescu, Dicționar Geografic al Județului Ilfov, Societatea Geografică Română, Stabilimentul Grafic J.V. 

Socecu, Bucureşci, 1892 
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▪ Comuna rurală ŢIGĂNIA-CRIVINA, sate: Ţigănia şi Crivina; 1519 locuitori; 978 ha; 1 
bisericăl 1 şcoală mixtă; 3 mori apă; 2 poduri stătătoare. 
 Satul ŢIGĂNIA, între Argeş şi Răstoaca: 523 locuitori; 203 ha (proprietari însurăţei – 

161 cultivate, 7 sterpe, 1 vie, 34 izlaz); 1 cârciumar; 
 Satul CRIVINA, care „are dealuri frumoase”: 996 locuitori; 775 ha; biserica Sf. Nicolae 

(1 preot, 2 cântăreţi); 2 mori apă; 2 poduri; 1 şcoală mixtă. 
Recensământul din 1912 înregistrează următoarele valori pentru comunele din judeţul ILFOV, 
plasa BOLINTIN24: 
▪ Comuna BOLINTINU-DIN-VALE, 6180 locuitori. 

În 1925, datele cuprinse în Anuarul SOCEC al României Mari sunt următoarele: 
▪ Comuna BOLINTINUL DIN VALE – comună rurală cu 3 sate: Bolintinul din Vale, Crivina, 

Suseni; reşedinţa plăşii Bolintin; populaţie 6000 locuitori; 1 notar, 1 învăţător; 3 învăţătoare, 
2 preoţi parohi; 7 băcani; 26 cârciumari; o bancă populară („Prevederea”); 4 brutari; 3 
măcelaril 4 manufacturi. 

Cifrele recensământului din 1930 sunt următoarele: 
▪ Comuna BOLINTINEANU [Bolintin-Vale]: 5064 locuitori, din care 4801 români. 

În 1930, Indicatorul statistic al satelor şi unităţilor administrative din România menţionează, pentru 
Judeţul ILFOV, Plasa DOMNEŞTI25: 
▪ Localitatea BOLINTINEANU [Bolintin-Vale], aparţinând de comuna Bolintineanu (1930), 

respectiv Bolintinul-din-Vale (1931): 1.014 clădiri, 1.098 gospodării (menaje), 5.078 locuitori 
(populaţie statornică), 88 întreprinderi comerciale şi industriale; 

▪ Localitatea MALU-SPART, aparţinând de comuna Bolintineanu (1930), respectiv Malu-Spart 
(1931): 476 clădiri, 467 gospodării (menaje), 2.110 locuitori (populaţie statornică), 25 
întreprinderi comerciale şi industriale. 

Este de notat faptul că localităţile CRIVINA şi SUSENI nu figurează în niciunul dintre judeţele Ilfov 
şi Vlaşca; aşa cum rezultă din indicatorul statistic din anul 1941 (vezi mai jos), la recensământul 
din anul 1930 CRIVINA a fost inclusă în BOLINTINEANU, iar SUSENI în MALU-SPART. 

În 1931, situaţia s-a modificat  în urma Legii pentru modificarea unor dispoziţiuni din Legea pentru 
organizarea administraţiunii locale; localităţile actualului oraş Bolintin-Vale sunt cuprinse în judeţul 
Ilfov şi sunt comune rurale26: 
▪ BOLINTINUL DIN VALE, cu satul Bolintinul din Vale  
▪ MIHAI VODĂ, cu satele Crivina şi Mihai Vodă 
▪ MALU SPART, cu satele Malu Spart şi Şuseni (sic!) 
Indicatorul statistic din anul 1941 pentru Judeţul ILFOV prezintă următoarea situaţie27: 
▪ BOLINTIN-VALE: 1.050 clădiri; 4.460 locuitori (populaţie statornică) – faţă de 5.064 în 1930 

(însă atunci includea şi Crivina); 
▪ CRIVINA; 234 clădiri; 1.065 locuitori (populaţie statornică); 
▪ MALU-SPART; 439 clădiri; 1.950 locuitori (populaţie statornică) – faţă de 2.079 în 1930  

(însă atunci includea şi Suseni); 
▪ SUSENI; 101 clădiri; 427 locuitori (populaţie statornică). 
 
Datele furnizate de I.N.S. pentru perioada 1992-2014 ilustrează o creştere a populaţiei în oraşul 
Bolintin Vale astfel:  
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Evoluţia populaţiei oraşului Bolintin Vale (1992-2014). * Număr locuitori cf. I.N.S. Tempo online (Populatia 
după domiciliu la data de 1 ianuarie); ** Număr locuitori cf. Fişei localităţii  

                                                           
24  Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Direcţiunea Statisticei Generale, Statistica ştiutotilor de carte din România 

întocmită pe baza rezultatelor definitive ale Recensământului general al populaţiuniidin 19 decembrie 1912, 
Bucureşti: Stabilimentul de Arte Grafice Albert Baer, 1015, p. 99. 

25  Indicatorul statistic 1930, pp. 206-207 (nr. 3), 461 şi 635. 
26  Ministerul de Interne, Direcţiunea Administraţiunii Locale, Tablou de regruparea comunelor rurale întocmit conform 

Legii pentru modificarea  unor dispoziţiuni din Legea pentru organizarea administraţiunii locale (publicată în Monitorul 
Oficial Nr. 161 din 15 iulie 1931), cu un supliment de tablou de municipiile, comunele urbane reşedinţă, nereşedinţă şi 
suburbane din întreaga ţară, Bucureşti: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Centrală, 1931. 

27  Indicatorul statistic 1941, pp. 365 (nr. 52 - Bolintin, 53 – Bolintin-Vale), 371 (nr. 131 - Crivina), 378 (nr. 232 – Malu-
Spart) şi 388 (nr. 366 – Suseni), cu notele aferente. 
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2.3.1.2. Numărul locuitorilor 
Din cele 3 oraşe ale judeţului Giurgiu, oraşul Bolintin-Vale se plasează pe locul al II-lea după 
numărul locuitorilor (13.548 locuitori în anul 2014 – conform bazei de date Tempo). 

Din punct de vedere demografic, conform datelor de la recensământ corelate cu Baza de date 
Tempo, oraşul Bolintin-Vale a avut o evoluţie ascendentă după 1992, câştigând 1294 locuitori 
între 1992 şi 2014 (+10,6% faţă de efectivul reper din 1992). 

 
Evoluţia populaţiei oraşului Bolintin-Vale 2011, 1992. Sursa: INS, Baza de date Tempo 

Conform datelor oferite de Institutul Naţional de Statistică, între anii 1990 şi 2014 populaţia 
oraşului Bolintin-Vale a cunoscut două mari tendinţe în ceea ce priveşte evoluţia demografică. 
Dacă imediat dupa revoluţia din 1989, populaţia oraşului îşi pierdea 4% din totalul locuitorilor, ca 
efect al liberei circulaţii şi al planificării familiale, în cea de a doua parte a intervalului analizat 
(2000–2014), pe fondul îmbunătăţirii treptate a situaţiei economice precum şi a apropierii de 
Bucureşti, se înregistrează o creştere cu 10,6% a numărului de locuitori ai oraşului Bolintin-Vale.  

Datele din Fişa localităţii arată creşteri demografice lente în perioada 1992-2000 şi mult mai 
accelerate în perioada 2001–2014. La 1 ianuarie 2011, se înregistrau în evidenţa populaţiei cu 
1015 locuitori mai mult decât în 1992. Trendul crescător a continuat susţinut iar din 2011 până în 
2014, numărul locuitorilor oraşului Bolintin-Vale creşte cu încă 279 persoane, astfel încât la finalul 
lui 2014 vorbim de un total de 1294 noi locuitori comparativ cu 1992. Prognozele facute pentru 
următorii 5 ani arată ca această creştere va continua.  

 
Evoluţia demografică a populaţiei oraşului Bolintin-Vale. Sursa: INS, Baza de date Tempo 
Deşi mai puţin prezent decât în alte zone urbane ale României, fenomenul de îmbătrânire a 
populaţiei apare şi în oraşul Bolintin-Vale. Are astfel loc o degradare continuă a structurii pe 
vârste, concretizată prin diminuarea grupelor de vârstă tinere şi creşterea celor în vârstă (peste 
65 ani), proces care va afecta pe termen lung populaţia oraşului Bolintin-Vale. Astfel, dacă în anul 
1992, 10% din locuitorii depăşeau 65 de ani, în 2014 procentul acestora a urcat la 11%. Cauzele 
acestor evoluţii sunt, înainte de toate, îmbătrânirea naturală a populaţiei şi, pe de altă parte, 
nivelul uşor mai scăzut al fertilităţii în 2014 faţă de 1992. Astfel, generaţia de părinţi este înlocuită 
doar parţial.  

2.3.1.3. Densitatea populaţiei 
Densitatea populaţiei în Bolintin-Vale era în 2014 de 335 locuitori/km² (4.042 ha sau 40,42 km² la 
o populaţie de 13.458 persoane conform INSSE – Baza de date Tempo), de 3,56 ori mai mare 
decât media naţională (care este de circa            94 locuitori/km²) şi de 4,44 ori mai mare decat 
densitatea înregistrată la nivelul întregului judeţ Giurgiu (75,3 locuitori/ km²).  

2.3.1.4. Structura pe sexe 

În anul 1992, populaţia oraşului Bolintin-Vale avea o structură demografică echilibrată, respectiv 
50,5% femei faţă de 49,5% bărbaţi, structură care pe parcursul ultimilor ani nu s-a modificat 
semnificativ. În 2014, populaţia masculină era în uşoară scădere faţă de populaţia feminină (51% 
femei faţă de 49% bărbaţi). 
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Evoluţia raportului dintre sexe. Sursa: INS, baza de date TEMPO online 

Din graficul de mai jos se poate observa excedentul de populaţie masculină la vârstele tinere şi 
excedentul feminin la grupa de vârstă de peste 55 ani. Excedentul feminin este explicat de o rată 
ridicată a supramortalităţii masculine (fenomen des întâlnit la societăţile dezvoltate) şi de faptul că 
în rândul femeilor speranţa de viaţă este mai ridicată decât în rândul bărbaţilor şi, nu în ultimul 
rând, pentru persoanele de vârstă înaintată, trebuie ţinut cont de pierderile suferite pe front şi de 
natalitatea mai scăzută din anii războiului. 

 

 

Structura populaţiei oraşului Bolintin-Vale pe sexe şi grupe mari de vârstă 
Sursa: INS, baza de date TEMPO online 

2.3.1.5. Structura pe grupe de vârstă 
În Bolintin-Vale, în anul 2014 populaţia tânără (0-19 ani) era cu 15% mai redusă faţă de efectivul 
înregistrat în 1992. Numărul adulţilor a crescut în acest interval cu 25% iar numărul persoanelor 
cu vârstă peste 65 ani a crescut cu aproximativ 19%, primind astfel o importanţă foarte mare în 
plan social şi economic. Îmbătrânirea populaţiei, chiar dacă mai puţin evidentă în cazul oraşului      
Bolintin-Vale decât în cazul altor localităţi, are consecinţe importante, în special pe piaţa muncii. 

 

Evoluţia structurii pe grupe mari de vârstă. Sursa: INS, baza de date TEMPO online 

Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen generalizat, care în ultimii ani a afectat toate regiunile 
dezvoltate ale lumii. Reducerea numărului de copii şi tineri prin migraţie, precum şi scăderea 
natalităţii au condus la schimbarea echilibrului între generaţii şi la apariţia fenomenului de 
îmbătrânire demografică. 
În Bolintin-Vale, ponderea populaţiei tinere (0-19 ani) s-a redus între 1992 şi 2014 de la 35% la 27%. 

 

Populaţia pe grupe mari de vârstă. Sursa: INS, baza de date TEMPO online 
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În cazul oraşului Bolintin-Vale tendinţa de migrare a tinerilor s-a manifestat la cote mai reduse 
decât în cazul altor localităţi similare din alte zone ale ţării datorită situării în proximitatea 
Municipiului Bucureşti. În acest caz fenomenul de migrare a fost înlocuit cu fenomenul numit 
„navetism”. 
În perioadă 1992 – 2014 la nivelul oraşului Bolintin-Vale a avut loc un uşor fenomen de 
îmbătrânire. În cei 22 de ani luaţi în calcul de analiza noastră, procentul persoanelor trecute de 65 
de ani a crescut de la 10% la 11%.  

Rata (raportul) de dependenţă reprezintă raportul dintre populaţia activă cu vârsta cuprinsă 15 şi 
64 de ani şi populaţia inactivă formată din copii sub 15 ani şi persoane vârstnice trecute de 65 de 
ani. În figura următoare este prezentată evoluţia raportului de dependenţă la nivelul oraşului 
Bolintin-Vale în perioada 1992-2014. Faţă de anul 1992, când 7.679 de persoane active 
susţineau     4.575 de persoane inactive, în 2014, 9.263 de persoane active susţineau     4.285 de 
persoane inactive rezultând astfel o scădere a raportului de dependenţă de la 0,60 la 0,46 (ceea 
ce înseamnă că în 1992, 100 de persoane active susţineau 60 de persoane inactive iar în 2014 
tot 100 de persoane active susţineau 46 de persoane inactive). 
Scăderea numărului de copii şi creşterea numărului de persoane active economic a avut drept 
consecinţă scăderea ratei de dependenţă economică în 2014 faţă de 1992. 

 

Raportul dintre populaţia activă şi cea inactivă 1992-2014.  
Sursă: INS, baza de date TEMPO online 

2.3.1.6. Structura etnică 

Din punct de vedere etnic, la recensământul din 2011 românii erau majoritari în oraşul Bolintin-
Vale (72,8%), rromii având o pondere înregistrată de 17,8% procente din populaţie. Se remarcă şi 
procentul mare al celor care nu doresc să îşi declare apartenenţa etnică: 9,4%.  

 

Repartiţia etnică în 2011.  
Sursă: Direcţia Judeţeană de Statistică GIURGIU 

2.3.2. Activităţi şi potenţial economic 

Deşi oraşul Bolintin-Vale şi localităţile sale aparţinătoare (Malu Spart, Crivina şi Suseni) au un 
specific preponderent agricol, veniturile din acest domeniu rămân reduse, deoarece munca 
agricolă se efectuează în continuare în mod rudimentar, fiind lipsită atat de bază materială cat şi 
de asistenţă specializată). Activităţile comerciale deţin, ca şi în 2002, ponderea cea mai mare în 
totalul activităţilor aducătoare de venit (datorită faptului că aici viteza de rotaţie a capitalului este 
mai mare şi se asigură astfel un profit rapid). În ultimii ani, au contribuit în cea mai mare măsură 
la volumul vânzărilor şi la ocuparea forţei de muncă. 
În perioada 2010-2014, rata şomajului în zona de referinţă a înregistrat o tendinţă de scădere (de 
la 2,29% în 2010 la 1,13% în 2014) iar firmele din domeniul comerţului au luat amploare. Dacă în 
2010, 52,9% din totalul şomerilor erau bărbaţi, în 2014 situaţia s-a inversat în defavoarea femeilor 
(care reprezintă acum 53,6% din şomerii înregistraţi (prin şomeri înregistraţi înţelegem doar 
persoanele înscrise ca şomeri la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă).  
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Evoluţia lunară a numărului de şomeri (2010-2014) 
Sursă: INS, baza de date TEMPO online 

 

 

Evoluţia ratei somajului (2010 – 2014) 
Sursa: INS, baza de date TEMPO online 

În anul 2012, în Bolintin-Vale erau înregistraţi 249 de agenţi economici28, majoritatea (peste 
jumătate) fiind implicaţi în activităţi comerciale (comerţ cu amănuntul) şi de servicii. De 
asemenea, o bună parte din populaţia salariată lucrează în administraţia publică. 
Pe teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale îşi desfăşoară activitatea câţiva agenţi 
economici de mari dimensiuni, producători de materiale de construcţii, cei mai importanţi dintre 
aceştia fiind SC Semmelrock Stein + Design SRL şi          SC Corsaru Roşu SRL. Aceştia îşi au 
infrastructura de producţie / depozitare amplasată în partea de nord a teritoriului administrativ, în 
proximitatea accesului spre Autostrada A1. 

2.3.3. Locuire şi alte funcţiuni specifice  
La nivelul localităţilor componente ale oraşului Bolintin-Vale, funcţiunea de locuire (care 
formează, în mod predominant, fondul construit) există sub formă de locuire individuală sau 
colectivă. 
Locuirea individuală există în următoarele forme: 
▪ Locuire de tip rural, cu ocupare mică a parcelei, desfăşurându-se în unul sau (mai rar) două 

corpuri de clădire cu un singur nivel suprateran (parter) şi coexistând, pe aceeaşi parcelă, cu 
activităţi agricole de subzistenţă sau de mică producţie (desfăşurate pe terenuri arabile, vii, 
livezi etc.); 

▪ Locuire de tip semi-rural sau semi-urban, de dată mai recentă, pe parcele uneori mai mici 
decât cele aferente locuirii rurale (adesea amplasate în parcelări de locuinţe la marginea 
localităţilor existente), cu ocupare mai mare, desfăşurată în corpuri de clădire cu 1-3 niveluri 
supraterane şi, deseori, cu păstrarea utilizării agricole a unei părţi a parcelei; 

▪ Locuire de tip urban, puţin prezentă, grupată în centrul localităţii Bolintin-Vale, care asociază 
locuirea propriu-zisă cu funcţiuni comerciale (prăvălii) sau de servicii profesionale, în acelaşi 
corp de clădire sau în corpuri distincte, pe aceeaşi parcelă. 

Locuirea colectivă – tot de tip urban – se limitează la blocurile de locuinţe de înălţime mică (3-4 
niveluri supraterane), realizate în deceniile 8-9 ale sec. XX, amplasate în centrul localităţii 
Bolintin-Vale. 

În localitatea Bolintin-Vale există un număr total de 2093 gospodării, din care  382 sunt 
apartamente în locuinţe colective şi restul sunt locuinţe individuale,   într-una dintre formele 
enumerate mai sus. 

                                                           
28 Strategia de dezvoltare locală, oraşul Bolintin-Vale 2014-2020, forma draft, 2015, ms.  
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2.4. Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial. 
Teritoriul intravilan existent este cel aprobat prin Planul Urbanistic General în vigoare, completat 
cu modificările rezultate din aprobarea altor documentaţii de urbanism.  
Teritoriul intravilan cuprinde 5 trupuri de intravilan din care 4 sunt trupurile principale ale 
localităţilor: Bolintin-Vale, Malu Spart, Crivina, Suseni şi 1 un trup izolat reprezentând o zonă de 
comerţ, servicii publice şi terenuri agricole.  
Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului administrativ este următorul: 
 

 
 

Bilanţul pe trupuri de intravilan existent este următorul: 
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Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului intravilan existent este următorul: 
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Zonificarea funcţională a teritoriului oraşului Bolintin-Vale (Planşele 2.1 şi 2.2) este stabilită în 
funcţie de categoriile activităţilor umane desfăşurate şi de ponderea acestora în întregul teritoriu 
studiat, de omogenitatea funcţională a fiecărei zone, de configuraţia naturală a terenului, de 
caracteristicile geotehnice ale terenului precum şi de caracterul de operaţionalitate care trebuie să 
se obţină. 
În prezent, structura funcţională majoră a celor patru localităţi componente ale U.A.T. Bolintin 
Vale se prezintă după cum urmează: 
a. Zone centrale de tip urban, cu funcţiuni mixte (locuire, comerţ, servicii publice şi profesionale 

precum şi alte funcţiuni publice) în localitatea Bolintin-Vale; zone centrale de tip rural, cu 
funcţiuni mixte în celelalte localităţi; menţionăm faptul că centrul localităţii Malu Spart este mai 
bine contural, graţie rolului administrativ de reşedinţă de comună pe care l-a deţinut în trecut; 

b.  Zone de locuire de tip urban sau semi-urban şi activităţi asociate acesteia (comerţ, 
învăţământ, ocrotirea sănătăţii, gospodărie comunală etc.) în localitatea Bolintin-Vale şi zone 
de locuire de tip rural sau semi-rural în restul localităţilor; 

 Menţionăm prezenţa terenurilor agricole în intravilan, în zonele funcţionale a şi b, dat fiind 
caracterul specific al locuirii. 

c.  Zone de activităţi productive, depozitare şi servicii asociate acestora, inclusiv infrastructuri 
majore edilitare (în localitatea Crivina). 

Teritoriul extravilan este structurat astfel: 
a. Albii minore naturale (Râul Sabar) sau antropizate (Râul Argeş), amenajări hidrotehnice în 

legătură cu Râul Argeş; 
b. Bălţi şi zone mlăştinoase, terenuri acoperite de vegetaţie de luncă (în lunca Argeşului, în zona 

limitrofă albiei minore a Sabarului şi în legătură cu cursurile vechi ale acestor râuri); 
c. Canale şi aducţiuni (canalul Argeş-Sabar, aducţiuna Ogrezeni-Crivina); 
d. Păduri şi zăvoaie (păduri de luncă); 
e. Terenuri agricole (arabil, vii, livezi, păşuni, fâneţe). 
Zonele pentru locuinţe sunt dispuse în mod relativ concentric în raport cu centrele localităţilor, cu 
unele extinderi de tip tentacular în lungul arterelor importante de acces. Este de remarcat 
prezenţa utilizării agricole în cea mai mare parte a teritoriul intravilan, ceea ce – alături de mica 
densitate a locuirii – reprezintă un avantaj major în ceea ce priveşte calitatea vieţii şi calitatea 
factorilor de mediu. 

Extinderea – aparent neîngrădită – a localităţilor de-a lungul arterelor de acces prezintă 
dezavantaje multiple: 
▪ Compromiterea, pe termen lung, a resurselor (prin diminuarea suprafeţei terenului agricol, 

prin apropierea faţă de zonele forestiere etc.); 
▪ Slabul control în ceea ce priveşte expunerea la riscuri naturale (în cazul locuirii în zone 

inundabile); 
▪ Costuri mari ale realizării şi întreţinerii reţelei stradale şi tehnico-edilitare; 
▪ Creşterea nivelului noxelor prin circulaţia în zone locuite (creştere a numărului de 

opriri/porniri) şi creşterea duratei deplasărilor între localităţi; 
▪ Imagine urbană greu de controlat în zonele în formare. 

Instituţii şi servicii de interes public 

Zona aferentă instituţiilor şi serviciilor de interes public este amplasată cu precădere în zona 
centrală a localităţilor componente.  

Aparţin domeniului public al oraşului Bolintin-Vale următoarele terenuri, conform Anexei nr. 3 la 
H.G.R. nr. 679 bis/2002 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului 
nr. 1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Giurgiu, precum şi al municipiului 
Giurgiu, al oraşelor şi comunelor din judeţul Giurgiu29: 

▪ Obiectivele de utilitate publică de interes local: 
 Oraş BOLINTIN-VALE:  

 Oficiu poştal, poliţia, Primăria şi Consiliul Local, Judecătorie, Parchetul Bolintin-Vale, Casa 
Manolache, cămin cultural, poşta veche, spital, spital pediatrie, policlinică, dispensar 
uman, dispensar TBC, grădiniţă, şcoală generală, Liceul Tehnologic Dimitrie Bolintineanu, 
bibliotecă, biserică, teren de sport, monument. 

 Localitatea MALU SPART: 
 Cămin Cultural, dispensar uman, şcoală generală, biserică, teren de sport, Ocolul Silvic 

Bolintin-Vale. 
 Localitatea CRIVINA:  

 Grădiniţă, biserică, dispensar uman.  

                                                           
29 Cf. Studiul I.5 Studiul proprietăţii imobiliare în teritoriile intravilane şi în extravilan, autor: urb. Monica Pătrăşcoiu,         
arh. Irina Popescu-Criveanu (Quattro Design), parte a prezentului P.U.G. 
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▪ Terenuri cimitire în localităţi: 
 Bolintin-Vale, Malu Spart, Crivina, Suseni: cca 5 ha. 

▪ Terenuri destinate echipării edilitare: 
 Reţele de alimentare cu apă şi canalizare oraş Bolintin-Vale, reţea de termoficare, staţie 

de epurare oraş Bolintin-Vale, gospodărie de apă oraş Bolintin-Vale; 
▪ Drumuri comunale (DC133, DC189) - având o lungime de cca 12 km; 
▪ Drumuri de exploatare aflate în extravilanul oraşului. 
Se remarcă interesul pentru modernizarea zonei centrale a oraşului Bolintin-Vale în ceea ce 
priveşte căile de circulaţie. 
De asemenea, există interes şi în dezvoltarea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare pentru 
care există deja studii de fundamentare aprobate şi finanţate.  
În zona de vest şi nord-vest a oraşului Bolintin-Vale se observă o tendinţă de extindere a fondului 
de locuinţe prin prezenţa unor zone noi de parcelări situate de-a lungului drumului judeţean DJ 
601 şi a viitorului drum de centură.  
În restul localităţilor nu s-au remarcat tendinţe semnificative de dezvoltare.  

Locuire şi funcţiuni complementare 

Conform măsurătorilor realizate în cadrul proiectului, zona destinată locuirii ocupă suprafaţa cea 
mai întinsă din intravilanul tuturor celor trei localităţi: cca 335 ha. Această suprafaţă reprezintă 
aproximativ 30% din teritoriul intravilan al oraşului.  
Fondul de locuinţe este într-o stare bună. Analiza de teren a reliefat faptul că există o tendinţă de 
extindere a zonelor de locuit în special în partea de vest a oraşului Bolintin-Vale, pe drumul 
judeţean DJ 601.  
Situaţia locuinţelor nu a înregistrat o evoluţie semnificativă. Conform INSSE (Baza de date 
TEMPO Online) situaţia a evoluat astfel: 
▪ În 2002 exista un număr de 3590 de locuinţe proprietate publică şi 8 locuinţe proprietate 

privată; 
▪ În 2011 exista un număr  total de 3922 de locuinţe, toate proprietate privată; 
▪ În 2015 exista un număr total de 3997 de locuinţe, toate proprietate privată. 
Conform INSSE (Baza de date TEMPO Online) numărul locuinţelor nu s-a modificat semnificativ 
în ultimii 5 ani (2011-2015). În anul 2015 s-a înregistrat o suprafaţă locuibilă de 240473 mp, adică 
60 mp/locuinţă; 
Se remarcă, de asemenea, numărul relativ redus al autorizaţiilor de construire, cele mai multe 
dintre acestea fiind eliberate pentru clădiri rezidenţiale (exclusiv cele pentru colectivităţi). Conform 
INSSE (Baza de date TEMPO Online) în anul 2015 au fost eliberate 38 autorizaţii de construire, 
toate pentru clădiri de tip rezidenţial. S-a observat lipsa unor autorizaţii de construire pentru clădiri 
destinate altor funcţiuni decât cea rezidenţial.  

Unităţi agroindustriale şi de depozitare 

Pe teritoriul oraşului Bolintin-Vale există mai multe unităţi agroindustriale şi destinate depozitării a 
căror situaţie actuală este diferită: o parte dintre acestea sunt active iar o altă parte sunt 
nefuncţionale, acestea din urmând putând fi refuncţionalizate. Amplasamentele acestora sunt cu 
precădere la ieşirile din oraşul Bolintin-Vale, pe drumurile judeţene DJ 601 şi DJ 401A şi în partea 
de nord a teritoriului administraţiv, la sud de autostrada A1 Bucureşti-Piteşti.  
Suprafaţa ocupată de unităţile agricole, industriale, de producţie şi de depozitare (funcţionale şi 
nefuncţionale) este de cca 62 ha, reprezentând aproximativ 6% din suprafaţa teritoriului intravilan.  
Se remarcă interesul pentru dezvoltarea acestor tipuri de unităţi în partea de nord a teritoriului 
administrativ şi în partea de est a oraşului Bolintin-Vale.  

Căi de comunicaţie 

Oraşul Bolintin-Vale este situat la cca 32 km faţă de Municipiul Bucureşti, în partea de vest.  
Pe teritoriul administrativ al oraşului se regăsesc următoarele drumuri publice clasate:  
▪ DJ 601 - Bolintin Deal - Bolintin-Vale - Malu Spart - Videle, pe o distanţă de cca. 10 km; 
▪ DJ 601E - Bolintin-Vale - Poenari - Ulmi - Trestieni, pe o distanţă de cca.        1 km; 
▪ DJ 401A - Mihai Vodă - Bolintin Deal - Bolintin-Vale - Potlogi - Găeşti, pe o distanţă de cca. 2 

km; 
▪ DJ 412A - Bolintin-Vale - Ogrezeni - Mihăileşti - Grădiştea, pe o distanţă de cca. 1 km; 
▪ DJ 412D - Bolintin-Vale - Bucşani, pe o distanţă de cca. 3 km; 
▪ DC 133 - Bolintin-Vale - Mihai Vodă , pe o distanţă de cca. 3 km; 
▪ DC 189 - Malu Spart - Suseni, pe o distanţă de cca. 3 km. 
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Starea tehnică a acestor drumuri în oraşul Bolintin-Vale se prezintă astfel: 
▪ DJ 601, DJ 601E, DJ 401A, DJ 412A sunt de categoria a III-a (2 benzi) şi au îmbrăcăminte 

asfaltică uşoară; 
▪ DJ 412D, DC 133, DC 189 sunt drumuri pietruite de categoria a III-a.  
Suprafaţa aferentă căilor de comunicaţie la nivelul teritoriului intravilan este de cca. 50 ha, 
reprezentând aproximativ 5% din suprafaţa teritoriului intravilan al oraşului. Această suprafaţă 
este compusă din: 
▪ DJ 601 - cca. 25 ha; 
▪ DJ 601E - cca. 1 ha.; 
▪ DJ 401A - cca. 6 ha.; 
▪ DJ 412A - cca. 2 ha.; 
▪ DJ 412D - cca. 5 ha.; 
▪ DC 133 - cca. 5 ha.; 
▪ DC 189 - cca. 2 ha. 
Majoritatea străzilor din cele patru localităţi sunt modernizate iar cele care nu sunt asfaltate sunt 
drumuri de pietriş aflate într-o stare bună.  
Profilurile drumurilor judeţene variază în interiorul teritoriului intravilan al localităţilor, în special în 
ceea ce priveşte şanţurile de colectare a apelor pluviale.  
Principalele disfuncţionalităţi existente la nivelul oraşului sunt: 
▪ Existenţa unor străzi cu profil îngust care necesită lucrări de lărgire; 
▪ Absenţa unor trasee de transport public; 
▪ Absenţa trotuarelor pe majoritatea străzilor din localităţi; 
▪ Indicatoare rutiere într-o stare avansata de degradare (ilizibile); 
▪ Mare parte a intersecţiilor dintre drumurile publice clasate şi cele locale sunt neamenajate. 
În concluzie accesibilitatea localităţilor din teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale în ceea 
ce priveşte transportul rutier este favorabilă datorită legăturii la reţeaua rutieră majoră şi a stării 
bune a căilor de circulaţie. 

Infrastructura edilitară 

Sistemul de alimentare cu apă şi canalizarea se regăsesc numai în oraşul Bolintin-Vale, acestea 
fiind concentrate în special în zona centrală şi de est. Celelalte localităţi nu dispun în totalitate de 
infrastructură edilitară (alimentare cu apă în sistem centralizat, reţea de canalizare, alimentare cu 
gaze naturale). 

Realizarea reţelelor de apă şi canalizare este propusă printr-o serie de studii de fundamentare 
realizate în 2015. 

Toate localităţile sunt racordate la reţeaua electrică. Este, de asemenea, bine dezvoltată reţeaua 
de alimentare cu energie electrică (linii şi staţii de transformare). 
Trupul izolat localizat în partea de N-V a teritoriului administrativ este aferent unor activităţi 
economice (comerţ şi servicii publice). 

2.5. Echipare tehnico-edilitară 

2.5.1. Alimentarea cu apă  
Alimentarea cu apă a oraşului se face în sistem centralizat, din sursă de apă subterană, apa fiind 
captată prin 6 puţuri forate de medie adâncime (H=70 m), având un debit pe foraj de 5 l/s. Puţurile 
au instituită zona de protecţie sanitară cu regim sever (10 m x 10 m), conform normelor în vigoare 
(HG 930/2005). 

Gospodăria de apă a oraşului este amplasată în centrul localităţii                     (Str. Bolintineanu) şi 
are 2 rezervoare de înmagazinare a apei potabile, cu o capacitate de 400 m3, respectiv 770 m3, o 
instalaţie de clorinare a apei şi o staţie de pompare a apei în reţeaua de distribuţie. 
Sistemul de alimentare cu apă al oraşului se află în curs de reabilitare şi extindere, lucrările 
înscriindu-se în proiectul ”Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în 
judeţul Giurgiu” cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional de Mediu, Axa 
prioritară 1 – Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată. Alte surse de finanţare 
sunt bugetele de stat şi locale, şi contribuţia operatorului sistemelor. 
Până în prezent sunt finalizate lucrările de reabilitare şi extindere a capacităţilor de producţie şi 
tratare a apei, iar lucrările de reabilitare şi extindere a reţelelor de distribuţie a apei potabile, inclusiv 
staţiile de pompare a apei potabile sunt în curs de derulare. 
Satele aparţinătoare Malu Spart, Suseni şi Crivina nu au sistem centralizat de alimentare cu apă, 
locuitorii acestora alimentându-se cu ajutorul fântânilor din acviferul freatic, acvifer vulnerabil la 
poluare. 
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2.5.2. Canalizarea şi epurarea apelor uzate  

Evacuarea apelor uzate din localitate se face: 
▪ centralizat - pentru un număr de 432 gospodării - evacuare gravitaţională   într-o staţie de 

pompare intermediară; 
▪ în bazine vidanjabile (fose septice) circa 30% din volumul apelor uzate; 
▪ la suprafaţa terenului, necontrolat, cu pericol de poluare a pânzei freatice. 
Sistemul de canalizare al apelor uzate din oraş se află în curs de reabilitare şi extindere, lucrările 
fiind cuprinse tot în proiectul major desfăşurat la nivel judeţean. 
Din propunerile prevăzute în acest proiect, până în prezent este finalizată staţia de epurare (anul 
2011). Aceasta este o staţie compactă, modulară, care permite extinderea capacităţii de epurare, 
are o capacitate de epurare de 11.200 locuitori echivalenţi, funcţionează cu două trepte de 
epurare, mecanică şi biologică. În staţie se realizează tratarea nămolului prin stabilizare, are şi o 
linie de tratare finală a nămolului prin deshidratare mecanică, precum şi o zonă de stocare a 
acestuia. În curs de realizare se află lucrările de reabilitare şi extindere a reţelelor de canalizare a 
apei uzate, inclusiv a staţiilor de pompare a apei uzate. 
Satele aparţinătoare nu au sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate, utilizând latrine uscate 
sau bazine vidanjabile (fose septice). 

Analiza infrastructurii de apă şi canalizare a oraşului evidenţiază faptul că la nivel teritorial nu sunt 
disfuncţii majore, având în vedere că au fost finalizate sau sunt în derulare lucrări de reabilitare şi 
extindere a acestora prin cofinanţări din Fondul de Coeziune (POS Mediu, Axa prioritară 1), 
finanţări din bugetul de stat şi cel local şi prin contribuţia operatorului serviciilor publice de apă şi 
canalizare. 

Cu toate acestea, în partea de NV a oraşului Bolintin-Vale, precum şi în satele aparţinătoare 
Suseni, Malu Spart şi Crivina, alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea apei uzate rezultate de 
la gospodării se realizează individual, prin alimentare din fântâni săteşti şi evacuarea apei uzate 
necontrolat. 

Unele clădiri pentru locuinţe realizate în ultimii ani au sisteme individuale de alimentare cu apă şi 
de evacuare a apelor uzate menajere (fose vidanjabile). 

2.5.3. Alimentarea cu energie termică şi gaze naturale 

Conform SR 1907-1 / 1997 „Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul”, oraşul Bolintin-
Vale este amplasat în zona climatică II, temperatura de calcul pentru încălzire fiind texterior= –15oC, şi 
în zona eoliană II, viteza convenţională a vântului de calcul în localităţi fiind de 4,5 m/s. 
Până în anul 2005, oraşul nu a beneficiat de alimentare cu gaze naturale, pentru încălzire folosindu-se 
sobele cu combustibil solid, precum şi centrale termice pentru deservirea unor clădiri de utilitate publică 
funcţionând pe combustibil lichid sau GPL. 
Este de subliniat faptul că între anii 2005 şi 2012 lungimea conductelor de distribuţie de redusă 
presiune a  gazelor naturale a fost constantă (57,3 km), de aici rezultând, în primul rând, faptul că 
reţeaua de gaze s-a instalat de la început în toată localitatea şi, de asemenea, faptul că 
dimensionarea s-a făcut nu numai pentru locuitorii care au dorit de la început branşarea, dar şi 
pentru cei care s-au branşat ulterior, precum şi pentru cei care şi-au construit case pe loturile 
iniţial neconstruite. 
În cele de mai jos sunt prezentate, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, consumurile 
de gaze anuale (total şi pentru uz casnic), precum şi lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Consumul de gaze naturale total, în mii m3/an 

1974 2162 3213 3203 4316 3954 3683 3389 3929 ... 

Consumul de gaze naturale pentru uz casnic, în mii m3/an 

1499 1519 1858 1908 2561 2269 2476 2480 2569 ... 

Procent consum uz casnic din consumul total (%) 

75,9 70,3 57,8 59,6 59,3 57,4 67,2 73,2 65,4 ... 

Lungimea conductelor de distribuţie (km) 
57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,3 57,2 61,5 62,6 ... 

Din tabelul de mai sus se pot constata următoarele aspecte: 
▪ Creşterea consumului de gaze între 2005 – 2009 la aceeaşi lungime de reţea, ceea ce 

reflectă creşterea numărului de consumatori din cadrul intravilanului existent; 
▪ Scăderea consumului de gaze între 2010-2012, ceea ce reflectă grija pentru economisirea 

gazelor datorită creşterii preţului gazelor, dar şi posibilitatea montării unor echipamente cu 
randament ridicat şi cu putere termică adecvată consumatorului; 

▪ Creşterea ulterioară a consumului de gaze (inclusiv casnic), în paralel cu o uşoară creştere a 
lungimii reţelelor, reflectă extinderea intravilanului cu zone în care s-au construit clădiri noi, 
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dotate  inclusiv cu instalaţii de încălzire centrală, preparare centralizată a apei calde menajere 
şi, bineînţeles, alimentare cu apă şi canalizare. 

Teritoriul administrativ al oraşului este străbătut de conducte de transport gaze naturale 
aparţinând SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş, respectiv OMV PETROM SA. 
Conducta de transport a TRANSGAZ DN 800 mm Crevedia-Podişor (tronson al conductei de 
transport Ţicleni – inel Bucureşti) este amplastă la limita de vest a teritoriului administrativ. 
Alimentarea consumatorilor din oraşul Bolintin-Vale se face din cele 2 conducte de transport 
aparţinând OMV PETROM amplasate în zona de nord a teritoriului administrativ al oraşului, prin 
intermediul Staţiei de reglare măsurare predare SRMP 14 Bolintin. 
Această SRMP este amplasată în zona de siguranţă a conductelor şi din ea pleacă o conductă de 
repartiţie de medie presiune care alimentează staţiile de reglare de sector (SRS) amplasate în 
Bolintin-Vale, Malu Spart şi Crivina. 
Din acest SRS pornesc conducte de distribuţie presiune redusă pentru alimentarea 
consumatorilor, conducte amplasate pe drumurile publice. Conductele amplasate îngropat sunt 
confecţionate din oţel, adâncimea de îngropare fiind de circa 0,9 metri față de generatoarea 
superioară a conductelor. 
Operatorul de distribuţie a gazelor în oraş este SC PREMIER ENERGY SRL cu sediul în 
Bucureşti, Sector 1, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 19-21.  

În ceea ce priveşte alimentarea cu energie termică, fosta centrală termică a OMV PETROM (cu 
funcţionare pe gaze naturale) a fost trecută în proprietatea Primăriei şi acum deserveşte numai 
şcoala, grădiniţa şi liceul „Dimitrie Bolintineanu”, aflate în zona centrală. 
Cantităţile de căldură livrate anual au scăzut continuu (conform datelor publicate de I.N.S.) de la 
12.300 Gcal/an la 4560 Gcal/an în 2005 şi 1145 Gcal/an în 2012, când şcoala şi grădiniţa au 
rămas singurii consumatori racordaţi, locatarii din blocurile din zonă montându-şi centrale termice 
de apartament pe gaze naturale. 

Disfuncţionalităţi 
Debranşarea consumatorilor casnici (din blocurile de locuinţe) de la sistemul de alimentare 
centralizată cu energie termică nu a fost întotdeauna urmată de instalarea centralelor termice 
individuale cu funcţionare pe gaze naturale. De aceea este necesar să se amintească faptul că 
proiectarea clădirilor cu locuinţe colective s-a făcut pornindu-se de la premisa că acestea 
funcţionează ca un tot unitar, pierderile de căldură fiind calculate numai spre exterior, nu şi între 
apartamente. 

O problemă aparte este dată de izolarea termică necorespunzătoare a clădirilor care conduce la 
disconfort termic, consum mare de energie necesară pentru încălzire, apariţia condensului – ce 
duce în timp la deteriorarea construcţiilor prin fenomenul de îngheţ-dezgheţ a masei de vapori în 
interiorul structurii anvelopei. Nu este recomandată utilizarea aragazelor pentru încălzirea 
spaţiilor. În caz contrar se va ajunge la apariţia condensului în spaţiile respective, inclusiv în 
pereţii exteriori, având în vedere faptul că 1 m3 gaz metan care arde degajă aproximativ 2 litri 
apă (vapori). 
Neutilizarea surselor regenerabile de energie din zonă, respectiv solară, biomasă, constituie de 
asemenea o problemă importantă, în condiţiile în care este necesară exploatarea raţională a 
resurselor şi protejarea mediului ambiant. 

2.5.4. Reţele de ţiţei 
Pe teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale se află o conducta de transport ţiţei care este 
exploatată de OMV PETROM SA Divizia Upstream Zona de producţie IV Moesia, cu sediul în 
Bolintin-Vale, şi trei sonde abandonate. Conducta colectoare de transport a ţiţeiului este 
amplasată aproximativ paralel cu conductele de transport gaze naturale ale OMV PETROM SA în 
zona de nord și est a teritoriului administrativ al oraşului.  
Existenţa pe teritoriul administrativ a conductei de transport ţiţei impune respectarea prevederilor 
“Normativului departamental pentru stabilirea distanţelor din punct de vedere al prevenirii 
incendiilor dintre obiectivele componente ale instalaţiilor tehnologice din industria extractivă de 
petrol şi gaze”, aprobat prin Ordinul nr. 278/1986. În Tabelul 1 din acest Normativ sunt date 
distanţele minime de siguranţă dintre instalaţiile de petrol şi gaze şi centre populate, locuinţe, 
după cum urmează: 
▪ distanta de siguranţă stabilită pentru conductele de gaze este 20 m de o parte şi de alta a acestora; 
▪ distanţa de siguranţă stabilită pentru conductele de ţiţei este de 5 m de o parte şi de alta a acestora. 
Conform adresei nr. 8395/04.08.2015 a OMV PETROM SA către Primăria oraşului Bolintin-Vale: 

„Referitor la sondele nr. 187 Stoeneşti, 289 Căscioarele şi 23 Bolintin-Vale, acestea sunt 
încadrate la categoria “nedevenite mijloace fixe” din următoarele considerente: 
▪ Sonda 187 Stoeneşti a fost abandonată din teste cu detubarea coloanei; 
▪ Sonda 289 Căscioarele a fost abandonată din teste cu detubarea coloanei; 
▪ Sonda 23 Bolintin-Vale a fost abandonată din foraj fără detubare de coloană. 
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Precizăm că sonda abandonată nu face obiectul Ordinului nr. 47/1203/509 din  21 iulie 2003 
pentru aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor 
amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul de petrol, întrucât nu reprezintă, 
potrivit Aticolului 4, unul din obiectivele/sistemele din sectorul de petrol şi gaze naturale care 
alcătuiesc infrastructura aferentă producţiei şi transportului de petrol şi gaze naturale, 
înmagazinării şi distribuţiei de gaze naturale. Prin urmare, OMV Petrom nu are competenţa de a 
emite un aviz conform Ordinului 47/2003 pentru construcţii în vecinătatea sondei abandonate. 
Referitor la amplasarea de construcţii cu destinaţia de locuinţă faţă de sonde aflate în producţie, 
vă aducem la cunoştinţă că, în conformitate cu Normativul departamental pentru stabilirea 
distanţelor din punct de vedere al prevenirii incendiilor dintre obiectivele componente ale 
instalaţiilor tehnologice din industria extractivă de petrol şi gaze, din 1986, trebuie respectată o 
distanţă minimă de siguranţă de 50 m.  
Pentru sonde abandonate, având în vedere că nu există normative tehnice cu privire la distanţele 
care trebuie păstrate faţă de aceste obiective, vă recomandăm păstrarea aceleiaşi distanţe de 50 m. 
În plus, conform Legii petrolului nr. 238 din    7 iunie 2004, în caz de forţă majoră sau avarie accesul 
la teren este neîngrădit.” 
Menţionăm că prezenţa a trei sonde abandonate, generatoare de servituţi de siguranţă, 
reprezintă o disfuncţionalitate, cea mai gravă fiind situaţia sondei 23 Bolintin-Vale, amplasată în 
teritoriul intravilan al oraşului Bolintin-Vale. 

Pentru autorizarea executării oricăror construcţii în zona de siguranţă a conductelor de gaze naturale şi 
petrol aparținând OMV PETROM SA este obligatorie obţinerea avizului scris al operatorului 
conductelor, respectiv OMV Petrom SA, Divizia Upstream, Zona de Producție IV Moesia – strada 
Republicii, nr. 2C, Bolintin Vale, cod poştal 085100, judeţul Giurgiu, fax +40 246 270 117. 
2.5.5. Alimentarea cu energie electrică 

Reţele de distribuţie a energiei electrice – medie şi joasă tensiune 

Oraşul Bolintin-Vale, împreună cu localităţile aparţinătoare Crivina, Malu Spart şi Suseni, este 
racordat la Sistemul Energetic Naţional prin intermediul reţelelor electrice de joasă tensiune – 0,4 
kV, medie tensiune - 20 kV, acestea fiind coordonate de dispeceratul energetic zonal Giurgiu.  

Reţelele de distribuţie a energiei electrice existente în zona studiată sunt administrate de către 
operatorul de reţea de distribuţie existent în zonă (ENEL Distribuţie Muntenia SA). 

În prezent, reţelele electrice de distribuţie, medie tensiune (20 kV), sunt în general de tip aerian 
(în proporţie de 90%), dar sunt câteva zone în care sunt prezente şi reţele de medie tensiune de 
tip subteran. Lungimea totală a reţelelor electrice aeriene existente în zona analizată este de cca 
30 m, iar cea a reţelelor subterane au o lungime de cca 13 m. 

Alimentarea cu energie electrică a zonei analizate se face atât prin intermediul posturilor de 
transformare aeriene echipate cu transformatoare de 100 KVA,     250 KVA, 400 kVA şi 630 kVA, 
cât şi prin intermediul posturilor de transformare în cabină zidită, echipate cu transformatoare de 
400 KVA. Bolintin-Vale şi localităţile aparţinătoare sunt alimentate cu energie electrică prin 
intermediul a  45 posturi de transformare. 

Electrificarea oraşului este realizată integral, cu posibilitatea extinderii reţelei.  
Prin aceste reţele de distribuţie a energiei electrice existente se asigură  consumul de energie 
electrică necesar la această dată în localităţile analizate: 
▪ Reţeaua de distribuţie este corespunzătoare pentru nivelul actual al consumului; 
▪ Viitoarele dezvoltări ale zonei din punct de vedere al instalaţiilor electrice se vor face conform 

cerinţelor noilor consumatori; 
▪ Instalaţiile existente acoperă 96-98% din necesar. 
Sistemul actual de organizare a furnizării energiei electrice limitează posibilitatea implicării directe a 
administraţiei locale. Primăria va face toate demersurile necesare pentru realizarea infrastructurii specifice 
atât în zonele construite (după caz) cât şi în zonele nou introduse în intravilan. Pentru racordarea la 
reţeaua de energie electrică a viitorilor noiconsumatori aceştia se vor adresa direct operatorului de 
distribuţie a energiei electrice ENEL Distribuţie Muntenia SA. 

Iluminatul public este asigurat integral, pe stâlpi de beton, cu linii de joasă tensiune racordate în posturile 
de transformare existente. Iluminatul public pe străzile principale, pieţe şi intersecţii se realizează cu lămpi 
cu vapori de mercur sau sodiu. Comanda iluminatului public se face automat şi centralizat. 
În localităţile analizate, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici, edilitari şi 
iluminat public este realizată astfel: 
▪ linii electrice de medie tensiune: LEA 20kV Irigaţii şi LEA 20kV Tarom. Din aceaste LEA 20kV 

principale sunt racordate LEA 20kV derivaţii, spre posturile de transformare existente în zona 
studiată (21 posturi de transformare); 

▪ linii electrice de medie tensiune: LEA 20kV Pompe, LEA 20kV Pompe 3, LEA 20kV Irigaţii şi 
LEA 20kV Tarom. Din aceaste LEA 20kV principale sunt racordate LEA 20kV derivaţii, spre 
posturile de transformare existente în zona studiată (45 posturi de transformare). 
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În zona de interes analizată (intravilanul Oraşului Bolintin-Vale şi localităţile aparţinătoare Crivina, 
Malu Spart şi Suseni) sistemul de  alimentare cu energie electrică este racordat la reţeaua de 
distribuţie a energiei electrice prin linii electrică de 20kV. Liniile de 20kV (reţeaua de medie 
tensiune) sunt racordate în staţia de transformare 110/20/0,4 kV existentă în zonă.  
Din aceste posturi de transformare, prin intermediul reţelei de joasă tensiune, se asigură 
distribuţia la consumatorii casnici, edilitari şi iluminat public prin instalaţii electrice aeriane pe 
stâlpi de beton de tip SC şi SE, conductoare clasice şi conductoare torsadate de Al de 70, 50, 35 
şi 25  mmp pentru consumul casnic şi utilităţi şi de 25 şi 16 mmp pentru iluminat public. 
Circuitele pentru iluminatul public sunt pe stâlpii de folosinţă comună cu circuitele de consum 
casnic şi utilităţi în proporţie de 90%, stâlpii fiind în patrimoniul operatorului de distribuţie ENEL 
Distribuţie Muntenia SA. 
Consumatorii de energie electrică sunt structuraţi pe două categorii principale: consumatori 
casnici şi agenţi comerciali (clădiri administrative, şcoli, grădiniţe, biserici, cămine culturale, 
magazine, alimentaţie publică, societăţi comerciale cu specific de activitate divers, etc.), fiind atât 
consumatori monofazici cât şi trifazici, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate. 
Reţele de transport a energiei electrice 

Reţelele de transport a energiei electrice existente în zona studiată sunt administrate de către 
operatorul de reţea de transport existent în zonă, CN TRANSELECTRICA SA – Sucursala de 
Transport Bucureşti. 
Zona analizată este străbătută de către linia electrică aeriană de transport a energiei electrice LEA 400kV 
Urecheşti-Domneşti între stâlpii nr. 747 şi 785. LEA 400kV a fost pusă în funcţiune în anul 1971, fiind 
proiectată şi construită în conformitate cu normele şi normativele existente în vigoare în acea perioadă. 
LEA a fost construită cu caracteristici conforme cu zona: extravilan, zonă cu circulaţie redusă şi 
respectându-se condiţiile în zonele de intersecţie cu diverse obiective existente pe traseul LEA 400kV. 

Zona de protecţie şi de siguranţă aferentă LEA 400kV este de 75m (37,5m stânga–dreapta faţă 
de axul LEA) în conformitate cu normele şi normativele în vigoare. Terenul pe care este 
amplasată LEA 400kV este situat în extravilan. 

În cazul în care pe viitor se doreşte amplasarea diverselor obiective în zona de protecţie şi de 
siguranţă a LEA 400kV Urecheşti–Domneşti se va solicita aviz de amplasament de la operatorul 
de transport, CN TRANSELECTRICA SA – Sucursala de Transport Bucureşti. 
CN TRANSELECTRICA SA nu avizează amplasarea diverselor obiective (construcţii, parcuri de 
agrement, zone industriale, parcări, etc.) în zonele de protecţie ale LEA 400kV, decât după 
întocmirea studiilor de coexistenţă, studii care vor analiza în detaliu coexistenţa dintre aceste 
obiective şi LEA 400kV. 
Disfuncţionalităţi 
Reţelele de medie tensiune existente se află amplasate atât în zonele de domeniu public al 
localităţilor cât şi pe terenuri private. Pentru a se putea intervenii în caz de necesitate 
(mentenanţă, reparaţii, avarii, etc.) asupra reţelelor de medie tensiune amplasate pe terenuri 
private se propune realizarea de lucrări de eliberare a amplasamentului, în urma cărora aceste 
instalaţii să fie amplasate în totalitate pe domeniul public. Realizarea acestor lucrări conduce de 
asemenea la eliberarea de sarcini şi interdicţii/condiţii de coexistenţă existente în prezent, şi 
astfel terenurile putându-se utiliza la întreaga capacitate pentru construcţii sau alte destinaţii fără 
a mai fi necesară realizarea coexistenţei între reţelele electrice de medie tensiune şi obiectivele 
care ar putea fi amplasate pe terenurile în cauză. 
În ceea ce priveşte reţeaua de distribuţie a energiei electrice de joasă tensiune, aceasta este 
construită atât cu conductoare torsadate cât şi cu conductoare clasice. Disfuncţionalitea cea mai 
frecventă este legată devechimea, uzura fizică şi morală a echipamentelor cu care sunt construite 
liniile electrice. Pentru îmbunătăţirea performanţelor reţelei de joasă tensiune şi eliminarea 
disfuncţionalităţilor sunt necesare lucrări de modernizare a acesteia, lucrări prin care se va creşte 
secţiunea şi performanţele conductoarelor.  
La nivelul consumatorilor disfuncţionalitea cea mai frecventă este legată de vechimea, uzura 
fizică şi morală a echipamentelor de branşament. Se impune reproiectarea şi reactualizarea 
branşamentelor în conformitate cu legislaţia în vigoare, în situaţiile unde este cazul. 
Cu acest prilej este de dorit să se realizeze branşamente moderne care să permită trecerea la 
sisteme moderne de management energetic prin sisteme informaţionale şi tehnică de calcul. 
Se va urmări revizia şi repararea reţelelor existente, redimensionarea posturilor de transformare 
pentru a satisface cererile crescânde ale populaţiei, pe cât posibil pozarea subterană a reţelelor 
electrice de medie şi joasă tensiune. 
Distanţele între conductorii LEA în orice poziţie şi orice parte a clădirilor se vor stabili pe baza 
studiilor de specialitate (studii de coexistenţă). 
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Pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă a instalaţiilor electrice este necesar a se 
efectua exploatarea în conformitate cu normele de specialitate şi a se asigura înlocuirea 
echipamentelor şi instalaţiilor a căror durată normată de funcţionare este depăşită. 
Zone de protecţie şi de siguranţă 

Pentru un post de transformare zonele de protecţie şi de siguranţă se stabilesc după cum urmează: 
▪ Zona de protecţie, ţinându-se seama de tipul constructiv al postului, se stabileşte astfel: 

 pentru posturi aeriene pe stâlpi zona de protecţie este delimitată de conturul fundaţiei 
stâlpilor şi de proiecţia pe sol a platformei suspendate; 

 pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare îngrădite, zona 
de protecţie este delimitată de îngrădire; 

 pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare în construcţie 
zidită sau construită din alte materiale (cabine metalice), supraterane, zona de protecţie 
este delimitată de suprafaţa construită, respectiv de suprafaţa fundaţiei (atunci când 
aceasta depăşeşte conturul cabinei metalice), extinsă cu câte 0,2 m pe fiecare latură; 

 pentru posturi de transformare subterane, zona de protecţie este egală cu proiecţia pe sol 
a perimetrului încăperii postului. 

▪ Zona de siguranţă, ţinându-se seama de tipul constructiv al postului, respectiv al 
echipamentului cu care acesta este echipat, se stabileşte astfel: 
 pentru posturi de transformare dotate cu echipament cu ulei, de tip aerian, respectiv 

pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare amplasate la 
sol, îngrădite, zona de siguranţă este zona extinsă în spaţiu delimitată la distanţa de 20 m 
de la limita zonei de protecţie; 

 pentru orice tip de post de transformare, punct de alimentare, cabină de secţionare, 
prevăzută cu echipament uscat, zona de siguranţă coincide cu zona de protecţie; 

 pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare supraterane, 
amplasate în cabină metalică, în construcţie zidită/în anvelopă de beton sau înglobate în 
clădiri, precum şi pentru posturi subterane, prevăzute cu echipament cu ulei sau uscat, 
zona de siguranţă coincide cu zona de protecţie. 

Notă: Zona de siguranţă, respectiv distanţa de siguranţă stabilită în condiţiile pct. 2 lit. a), se 
poate modifica, cu acordul titularului de licenţă/proprietarului postului, în cazul vecinătăţii cu 
construcţii având gradul de rezistenţă la foc, respectiv cu categoria de pericol de incendiu, 
conform tabelului de mai jos. 

Gradul de rezistenţă la foc          
al construcţiilor vecine 

Distanţa de siguranţă (m) în raport cu construcţii    
având categoria de pericol de incendiu 

AB C DE 

I,  II 20 12 10 
III * 14 12 
IV, V * 16 14 
* Se stabilesc pe baza unui studiu de risc 

Se vor institui zone de protecţie faţă de liniile electrice existente (LEA 20 kV - 24 m). 

Zonele de siguranţă comune pentru liniile electrice aeriene şi obiectivele învecinate cu acestea 
sunt stabilite prin respectarea distanţelor de siguranţă prezentate în ordinele ANRE, normele şi 
normativele în vigoare. La traversări ale obiectivelor de către LEA se vor lua măsuri de siguranţă 
şi protecţie privitoare la aceasta, conform prevederilor din NTE 003/04/00. 
Culoarele de protecţie faţă de liniile aeriene sunt stabilite conform normativelor în vigoare, sunt 
evidenţiate în piesele desenate, iar pentru obţinerea autorizării lucrărilor în vecinătatea sau sub liniile 
electrice, se va obţine obligatoriu avizul operatorului de distribuţie ENEL Distribuţie Muntenia SA.  

2.5.5. Reţele de telecomunicaţii 
Localitatea Bolintin – Vale dispune de centrală telefonică proprie. Reţeaua este de tip aerian şi 
urmăreşte în principal DJ 601 şi străzile adiacente acestuia, fiind amplasată pe stâlpii reţelei 
electrice de joasă tensiune. Conform datelor prezentate în Strategia de dezvoltare locală 2014-
2020, în localitatea Bolintin –Vale sunt 1259 abonaţi, în satul Crivina 122 abonaţi, iar în satele 
Malu Spart şi Suseni 300 abonaţi la telefonia fixă. 
Liniile de telefonie fixă sunt în continuă extindere, astfel că se preconizează instalarea de posturi 
telefonie fixă la toţi doritorii.  

La ora actuală SC DIGITAL CABLE SYSTEM SA, în calitate de proiectant şi beneficiar, doreşte 
modernizarea reţelei de telecomunicaţii electronice situate în intravilanul oraşului Bolintin – Vale. 

Prin această investiţie se intenţionează oferirea de servicii profesioniste de televiziune prin cablu 
(CATV), internet şi telefonie la un standard de calitate ridicat. 
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Reţeaua de telecomunicaţii propusă pentru modernizare va fi amplasată pe stâlpii reţelei de 
energie electrică de joasă tensiune aparţinând ENEL Distribuţie Muntenia SA. 
Modernizarea reţelei de telecomunicaţii din oraşul Bolintin – Vale are următoarea configuraţie: 
▪ Reţeaua de trasport, realizată cu cabluri din fibră optică (FO) cu echipamente active (noduri optice, 

amplificatoare, switch-uri etc.) şi pasive (distribuţie, conectică şi sisteme de ancorare) aferente; 
▪ Racorduri pentru abonaţi realizate cu cabluri UTP (pentru internet/telefonie). 
Modernizarea reţelei de telecomunicaţii se va face la nivelul reţelei de transport, prin înlocuirea 
cablului vechi cu cablu fibră optică de capacitate mai mare şi deservirea abonaţilor de internet cu 
cablu UTP. Modernizarea vizează şi înlocuirea vechilor echipamente ale reţelei de transport 
(amplificatoare RF, distribuţii, conectica) cu unele adecvate noului tip de reţea (noduri optice, cutii 
de joncţiune etc.). 
In concluzie, reţeaua de telecomunicaţii propusă pentru modernizare va fuirniza servicii de 
internet, de telefonie şi peste 60 de programe TV analogice, la care se adaugă 60 de programe 
digitale organizate pe mai multe pachete opţionale. 
Teritoriul oraşului  se află  în aria de acoperire a marilor  operatori de telefonie mobilă: Vodafone, 
Orange, Telekom Mobile etc.          

Pe teritoriul oraşului există relee amplasate în zona centrală a localităţii Bolintin-Vale: la sediile 
Petrom, respectiv Telekom şi pe Str. Partizanilor. 

2.5.6. Rețele de alimentare cu apă a Municipiului București 
Pe teritoriul Orașului Bolintin Vale sunt amplasate obiective de utilitate publică aflate în 
proprietatea Municipiului București: Uzina de tratare şi de producţie a apei potabile Crivina și 
aducțiunile de apă (apeductele) aferente acesteia; acestea sunt parte integrată a sistemului de 
alimentare cu apă potabilă a Municipiului București. Aceste obiective sunt concesionate societății 
APA NOVA București S.A.  
Rețeaua de de alimentare cu apă a Municipiului București este alcătuită din următoarele aducțiuni 
de apă:  
▪ apă brută Dn 1000mm, amplasată în subteran la adâncime variabilă, între 2 și 3 m.  
▪ apă brută Dn 1500mm, amplasată în subteran la adâncime variabilă, între 2 și 3 m. 
▪ Crivina- Dragomirești Dn 2200mm 
▪ Canalul deschis Argeș - ST Roșu 
▪ Canalul dublu casetat Crivina – ST Roșu.  
În lungul acestor aducțiuni de apă (apeducte) este instaurată o zonă de protcție sanitară cu regim 
sever de 10m, măsurată de la generatoarele exterioare ale conductelor, conform H.G. nr. 
930/2005.  
În cazul aducțiunilor de apă apă brută Dn 1000mm și apă brută Dn 1500mm, traseul furnizat de către 
APA NOVA S.A., este unul informativ (realizat pe baza pozițiilor căminelor de vizitare), putând suferi 
mici modificări, în special în zona de intravilan.  
 

2.6. Circulaţie 

2.6.1. Circulaţia majoră 

Oraşul Bolintin-Vale se află în nordul judeţului Giurgiu, pe malurile Argeşului şi ale Sabarului. Pe 
limita nordică a localităţii trece autostrada A1, legătura cu aceasta realizându-se prin ieşirea de la 
kilometrul 30. 

 

Reţeaua de drumuri care deserveşte oraşul Bolintin-Vale 

Oraşul este străbătut de drumul judeţean DJ601, care face legătura la est cu localităţile Bolintin-
Deal şi Ciorogârla, iar spre vest cu Crevedia Mare (unde se intersectează cu DN61), Roata de 
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Jos şi Videle. Acesta se ramifică în partea de est a oraşului Bolintin-Vale spre nord (DJ601E) pe 
direcţia Poenari-Ulmi.  

Din DJ601 la Bolintin-Vale se ramifică către nord-vest drumul judeţean DJ401A, care traversează 
autostrada A1, traseul său trecând prin localităţile Floreşti-Stoeneşti, Găiseni, Potlogi, 
Odobeşti, Costeştii din Vale, Mătăsaru, Mogoşani şi Găeşti, terminându-se în drumul naţional DN7. 

În Malu Spart, din DJ601 se ramifică două drumuri judeţene: drumul judeţean DJ412A, care pe o 
traiectorie sud-estică trece prin Ogrezeni, Grădinari, Buturugeni, Mihăileşti (unde se 
intersectează cu DN6) şi Adunaţii Copăceni,  terminându-se în DN5, şi drumul judeţean DJ412D 
care ajunge la localitatea Bucşani .  
Legăturile cu satele aparţinătoare oraşului Bolintin-Vale se realizează pe DJ601 pentru Malu 
Spart şi prin drumurile comunale DC133 pentru Crivina, respectiv DC189 pentru Suseni. 

Poziţionarea localităţii este avantajată din punct de vedere rutier de vecinătatea autostrăzii A1, 
dar nu există legături convenabile cu reţeaua feroviară, cele mai apropiate gări fiind la Domneştii 
de Sus (circa 15km spre est pe DJ401A) sau la Vadu Lat (25 km spre vest prin DJ601 şi DN61). 

Din cauza cursurilor Argeşului şi al Sabarului, legăturile dintre localităţile componente nu sunt 
facile, la nivelul teritoriului administrativ pe Argeş existând un singur pod rutier (care leagă 
Bolintin-Vale de Malu Spart). În teritoriul administrativ mai există două poduri: unul pe Sabar la 
ieşirea din Bolintin-Vale pe DJ601 către Bolintin-Deal şi unul pe DC133 peste canalul de 
acumulare dintre Sabar şi Argeş, din satul Crivina. 

2.6.2. Caracteristicile reţelei rutiere 

Reţeaua rutieră principală este formată din drumurile judeţene, comunale şi străzi asfaltate de 
categoria a III-a. Se regăsesc preponderent profiluri specifice străzilor rurale, iar în zonele 
centrale sunt amenajate trotuare. Deşi o mare parte a reţelei stradale este asfaltată, starea 
îmbrăcăminţii asfaltice este necorespunzătoare, existând porţiuni foarte degradate. Starea de 
degradare este cauzată atât de recente lucrări de modernizare la reţelele de utilităţi publice, cât şi 
de traficul de tranzit cu vehicule grele. 

  
Gropi, carosabil deteriorat pe Str. Palanca (DJ601). Indicator de orientare deteriorat din Malu Spart 

Conform datelor puse la dispoziţie de Primăria Bolintin-Vale, cele mai multe accidente rutiere se 
înregistrează în următoarele puncte: 
▪ Suseni - intrare (drum denivelat, fără limitatoare de viteza); 
▪ Malu-Spart - intersecţia Str. Primăverii cu Podului; intersectia DJ601 cu drumul comunal 

DC189 Malu Spart-Suseni; 
▪ Bolintin-Vale - intersecţia Str. Republicii cu Str. Poarta Luncii şi Str. Partizani; Str. Palanca 

(trafic intens, pietoni care circulă neregulamentar); zona comercială Poarta Luncii; intersecţia 
Str. Partizani cu Str. 23 August (trafic intens); 

▪ Crivina - ieşirea din Crivina spre Mihai-Voda (cauza - neadaptare la viteză). 
Semnalizarea rutieră este de asemenea în multe cazuri necorespunzătoare, existând indicatoare 
complet decolorate sau atât de ruginite încât devin ilizibile. 

Analiza traficului existent şi prognozat 

În perioada 17 – 19.08.2015 şi în data de 15.10.2015 s-au realizat măsurători ale intensităţii 
traficului în următoarele puncte: 
▪ DJ601 (Malu Spart, Str. Primăverii la intrarea dinspre Crevedia Mare);  
▪ Podul peste Argeş; 
▪ DJ401A (Str. Palanca, intrarea dinspre autostrada A1); 
▪ DC133 (Crivina, intrarea dinspre Mihai Vodă); 
▪ DJ601 – DC133 (Str. Poarta Luncii – Str. Partizanilor – Str. Republicii); 
▪ DJ601 – Str. Republicii; 
▪ DC133/Str. Republicii – 3 intersecţii din jurul bisericii Bolintin-Vale. 

Datele culese şi prelucrate au fost utilizate pentru a afecta reţeaua modelată, ulterior realizându-
se simulări de trafic pentru situaţia existentă.  
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Fluxuri de trafic şi niveluri de serviciu pentru situaţia actuală, la ora de vârf de după-amiază 
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Valorile de trafic nu sunt foarte mari. La orele de vârf cele mai ridicate valori au fost înregistrate în 
zona centrală pe Str. Republicii şi pe DJ601 (350 – 400 veh.conv./h), în restul reţelei 
nedepăşindu-se 300 veh.conv./h. Nivelul de serviciu al intersecţiilor (încadrarea în clase de la A la 
F a condiţiilor de circulaţie printr-o intersecţie) este de asemenea foarte bun. 

Pe DJ601 prin intersecţia cu DC133 traficul greu a reprezentat 12% din totalul vehiculelor. Lipsa 
unei centuri ocolitoare atrage trafic de tranzit către Crevedia Mare, Roata de Jos, Videle şi 
încarcă reţeaua stradală a oraşului, în special traficul greu contribuind la creşterea poluării în 
zonele locuite şi la degradarea suprafeţelor carosabile. 

În zona intersecţiei DJ601 cu DC133, aflată în centrul oraşului, valorile de trafic înregistrate indică 
o rezervă de capacitate de peste 50%, şi, în mod normal, nu ar trebui să existe probleme de 
fluenţă. Totuşi, din cauza carosabilului degradat din interiorul intersecţiei, vitezele cu care aceasta 
este traversată sunt foarte mici. Este, de asemenea, nerecomandată partajarea aceluiaşi drum 
(cu doar două benzi de circulaţie) de către categorii atât de diferite de participanţi la trafic: 
biciclete, căruţe, autovehicule, trafic greu.  

Populaţia oraşului Bolintin-Vale este în creştere din anul 1992 până în momentul de faţă, iar 
dependenţa de căile rutiere şi faptul că mulţi locuitori au locul de muncă în Bucureşti sunt 
argumente favorabile pentru a prognoza creşterea numărului de înmatriculări şi a deplasărilor 
rutiere. În prezent, rata de motorizare la nivelul întregii localităţi este de 259 vehicule la mia de 
locuitori. Numărul de vehicule înmatriculate se regăseşte detaliat în tabelul de mai jos (datele 
sunt furnizate de Primăria Bolintin-Vale). 

 
Bolintin-Vale 

Malu Spart - 
Suseni 

Crivina Total 

Autoturisme 1912 886 160 2958 

Autoutilitare 294 123 16 433 

Autoutilitare cap tractor 74 19 2 95 

Microbuze 17   1 18 

Autobuze 7     7 

Vidanje 3     3 

Total vehicule: 2307 1028 179 3514 

Conform normativelor AND 584-2002 revizuit în 2007 şi INCERTRANS – “Elaborarea 
coeficienţilor şi ratelor anuale de evoluţie a traficului în 3 ipoteze pentru perioada 2010-2035” s-au 
determinat coeficienţii de evoluţie a traficului pentru anul 2025 în Bolintin-Vale. 

2025 DC DJ 

Biciclete, motociclete 0,68 0,74 

Auto < 3,5 t 1,35 1,39 

Trafic greu 1,30 1,38 

Căruţe 0,45 0,38 

Total 1,3 1,32 

Pentru traficul prognozat nu se pune problema lipsei de capacitate de circulaţie pe reţeaua 
rutieră, rămânând încă rezerve de capacitate. Se vor putea forma însă cozi de aşteptare în 
intersecţia DJ601 – DC133, nivelul de serviciu al intersecţiei trecând de la A la C până în anul 
2025. În acest caz va creşte de asemenea nivelul emisiilor poluante cauzate de trafic.  

2.6.3. Transport public 

Transport rutier 

La o populaţie de 13548 de locuitori (în 2014) nu există un serviciu de transport public local. Sunt 
utilizate în schimb servicii de transport public interjudeţean, oferite de operatori privaţi, prin curse 
regulate cu plecare de la Autogara Militari din Bucureşti30.  

Reabilitarea sistemului de transport în comun în zona metropolitană a Municipiului Bucureşti 
reprezintă un obiectiv major de dezvoltare. În paralel, sunt necesare reabilitarea transportului 
public judeţean şi interjudeţean; realizarea unei linii de transport public local, care să asigure 
legătura între localităţile oraşului este de luat în considerare. 
Transport aerian 

În zona nord-vestică a localităţii există un heliport deservit de compania aeriană privată locală 
Corsaru Roşu Air (http://www.corsarul-rosu-air.ro/elicoptere/).  

                                                           
30 http://www.axitours.com/trasee.html 
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Staţionare. Parcaje 

În zona centrală există parcaje amenajate (în jurul bisericii Bolintin-Vale, în apropierea intersecţiei 
DJ601 cu DC133, etc). Cu toate acestea, se parchează frecvent în interiorul intersecţiei DJ601-
DC133. 

 
Staţionarea autovehiculelor în intersecţia DJ601 – DC133 

În zonele de locuit nu s-au observat staţionări care să împiedice circulaţia. Totuşi, opriri chiar 
scurte pe DJ601, în zonele comerciale din vecinătatea intersecţiei cu DC133, generează cozi de 
aşteptare atunci când nu este posibilă depăşirea, existând sosiri de vehicule pe ambele sensuri. 
De aceea funcţionarea activităţilor comerciale ar trebui condiţionată de asigurarea spaţiilor de 
parcare corespunzătoare. 

 
Staţionarea unui TIR conduce la formarea unei cozi, fiind necesară depăşirea 
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2.6.4. Concluzii 

În urma analizei s-au constatat următoarele disfuncţionalităţi: 
▪ Sistemul rutier foarte degradat pe multe drumuri din reţea; 
▪ Tranzit important, inclusiv vehicule grele, care generează poluare şi accelerează degradarea 

suprafeţelor carosabile în zona centrală a oraşului; 
▪ Legături rutiere puţine şi complicate între localităţile componente/învecinate, din cauza 

cursurilor de apă şi a podurilor insuficiente; lipsa legăturii dintre Crivina şi Ogrezeni, legătură 
deficitară între Crivina şi Bolintin-Vale; statutul terminus al localităţii Suseni; 

▪ Drumuri de pământ/alei pietonale nepavate care devin impracticabile pe timp plolos: 
 Tronson Suseni – Km 36 pentru legătura cu Căscioarele; 
 Drum de acces către Mânăstirea Bolintin (la sudul intersecţiei drumurilor judeţene DJ601 

şi DJ412A); 
 Traseul pietonal de pământ în continuarea Str. Gârlei din Crivina la nord până la DN601; 
 Poteca dintre capătul nordic al Str. 1 Mai şi podul pietonal peste Sabar din zona pasajului 

pe sub A1 a drumului judeţean DJ601E; 
▪ Intersecţii care nu au o geometrie clară, prezintă probleme de siguranţa circulaţiei şi necesită 

reamenajare: 
 DJ401 – Str. Republicii (intrarea dinspre Bolintin Deal); 
 DJ601 – Str. 23 August; 
 DJ601 – DC133 (Str. Partizanilor – Str. Poarta Luncii – Str. Republicii); 
 DJ601 – DJ412A (intrarea în Malul Spart, dinspre Ogrezeni); 
 Str. Monumentului – Str. Eroilor din Malul Spart; 

▪ Semnalizarea rutieră învechită, marcaje la sol şterse, indicatoare decolorate, ruginite, ilizibile. 

2.7. Probleme de mediu 

2.7.1. Cadrul natural v. Cap. 2.1. 

2.7.2. Resurse ale subsolului  

Dintre resursele subsolului, având în vedere caracteristicile geologice ale zonei (cap. 2.1.3) 
putem enumera formaţiunilor cuaternare formate din nisipuri şi pietrişuri, precum şi argile şi 
depozite loessoide, dispuse peste sedimentele paleozoice, mezozoice şi neozoice care acoperă 
fundamentul cristalin al platformei Moesice. 

Pachetele de roci moi cuaternare, groase de circa 150 m, prezintă o înclinaţie orientată spre sud-
sud-est şi au la bază pietrişuri şi nisipuri (Stratele de Frăţeşti), peste care se succed argile şi 
marne, apoi pietrişuri şi nisipuri mai noi la 5-10 metri adâncime (Strate de Colentina), ce asigură 
resursele de apă potabilă din zonă. La suprafaţă se întâlnesc depozite loessoide gălbui, peste 
care sunt formate solurile actuale, iar de-a lungul Sabarului, în albia minoră, se întâlnesc aluviuni 
recente stratificate, cu conţinut ridicat de argilă subcarpatică, materiale folosite adesea de 
comunitate ca materiale de construcţii. 

2.7.3. Patrimoniul cultural, arheologic sau arhitectonic 

Lista monumentelor istorice din România (2015) stabileşte că pe teritoriul oraşului Bolintin-Vale se 
găsesc 15 poziţii, una este încadrată la grupa valorică A iar restul sunt încadrate la grupa valorică B. 

Lista monumentelelor istorice 2015 existente în arealul oraşului Bolintin-Vale se regăseşte în 
cadrul Capitolului 2.1 Mediul natural şi construit şi peisajul, subcapitolul 2.1.2. 

2.7.4. Spaţii plantate 

Conform OUG 114/2007 (pentru modificarea şi completarea OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului), autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura, din terenul intravilan, 
o suprafaţă plantată de min. 26 mp/locuitor.  
Spaţiile verzi (cf. Legii nr. 24/2007 actualizată) se compun din urmatoarele tipuri de terenuri din 
intravilanul localităţilor (art. 3):  
a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate; 
b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată: 

1. grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi 
de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ; 

2. cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie 
socială, instituţii, edificii de cult, cimitire; 

3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă. 
c) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze 

sportive; 
d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă; 
e) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică; 
f) păduri de agrement. 
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Situaţia spaţiilor verzi din oraşul Bolintin este următoarea: 

 

Situaţia spaţiilor verzi, conform datelor furnizate de Primăria oraşului Bolintin-Vale, arată o 
suprafaţă de 4,84 mp/locuitor (populaţia la 1 ianuarie 2015 fiind, cf. INSEE, de 12,919 locuitori). 
Legea nu prevede calcularea suprafeţelor plantate din teritoriul intravilan aferente curţilor, 
grădinilor şi suprafeţelor cu folosinţă agricolă şi nici a suprafeţelor plantate, accesibile populaţiei, 
din teritoriul extravilan (în Bolintin-Vale, acestea se găsesc în albia majoră a Argeşului, pe 
malurile Sabarului precum şi în Pădurea Căscioarele). 
Suprafeţele plantate din teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale sunt compuse, însă, din 
mai multe categorii, cu aport diferit în ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor de mediu. Un 
bilanţ preliminar, bazat pe cifrele furnizate de ISU Argeş (2014)31, arată următoarele: 
▪ Păduri şi plantaţii de protecţie (suprafaţa inclusă în ROSCI0138, zăvoaiele din lunca Argeşului 

şi de pe cursul Sabarului): 982,0 ha; 
▪ Plantaţii aferente terenurilor agricole: 2316,0 ha (terenuri arabile, livezi şi fâneţe);  

                                                           
31 I.S.U. « Vlaşca » al Judeţului Giurgiu, Schema cu riscurile teritoriale din zona de competenţă a Judeţului Giurgiu, ex. 
69534100/30/06/2015 (www.isugiurgiu.ro). Suprafaţa teritoriului administrativ variază după sursă (ridicarea topografică din 
2015 indică o suprafaţă de 3800 ha). 
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▪ Păşuni: 21,66 ha; 
▪ Vii şi pepiniere viticole: 129,04 ha; 
▪ Plantaţii în zonele de curţi-construcţii: cca 100 ha (45% din suprafaţă)32; 
▪ Total suprafeţe plantate în intravilan şi extravilan: 3548,7 ha (92,3% din teritoriul administrativ 

sau 7545,4 mp/loc – populaţia la 1 ianuarie 2015 fiind, cf. INSEE, de 12.919 locuitori). 

Situaţia existentă în intravilan indică o suprafaţa de spaţiu verde de 12,38 ha – din ridicări 
topografice 2015, din total de 1075,74 ha, la o populaţie de 12.919 locuitori (1 ianuarie 2015), 
ceea ce conduce la o suprafaţa de spaţiu verde de 9,52 mp/locuitor. 

Astfel, se poate spune că suprafeţele plantate de pe teritoriul administrativ intravilan sunt 
insuficiente conform specificaţiilor urbanistice şi legislaţiei mai sus amintite privind regimul 
spaţiilor verzi, motiv pentru care este nevoie de o serie de măsuri de îmbunătăţire a situaţiei. 
Totuşi se poate observa că populaţia din orașul Bolintin Vale, cu organizare şi infrastructură 
administrativă preponderent rurală, nu este privată de spaţiile verzi intravilane, cu atât mai puţin 
luând în calcul şi zonele extravilane cu regim de protecţie, cele de-a lungul apelor şi Pădurea 
Bolintin (sit Natura 2000). 

Astfel, în etapa actuală a P.U.G. – aferentă propunerilor urbanistice – se urmăreşte creşterea 
suprafeţelor plantate din teritoriul intravilan (parcuri, grădini, scuaruri) precum şi a plantaţiilor 
masive din teritoriul extravilan (plantaţii de aliniament, de protecţie şi de agrement). O atenţie 
specială trebuie acordată şi regenerării fondului vegetal, după realizarea unor studii specifice. 

În ceea ce priveşte starea spaţiilor verzi publice, se constată – ca în multe alte locuri din ţară – 
necesitatea unui plan coordonat de amenajare peisagistică a spaţiilor publice, la care vegetaţia 
din curţile şi grădinile locuitorilor poate contribui decisiv. Reabilitarea peisajului în zonele 
degradate reprezintă, de asemenea, o prioritate (conform Studiului de peisaj). 

2.7.5. Indicarea zonelor de recreere, odihnă, agrement şi tratament 
Principalele zone de recreere se regăsesc în oraşul Bolintin-Vale. Acesta dispune de un teren de 
sport (cca 2,5 ha) localizat în zona centrală, la vest de Liceului "Dimitrie Bolintineanu", şi de două 
parcuri: unul localizat în zona centrală, adiacent bisericii "Adormirea Maicii Domnului", şi unul 
localizat pe intrarea Republicii, la est de cimitir (cca 1 ha). 

Singura localitate care mai dispune de spaţii de agrement este Malu Spart, acesta având un teren 
de sport localizat în partea de est, pe malul râului Argeş (cca 1 ha).  

2.7.6. Obiective industriale şi zone periculoase 

Pe teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale nu se remarcă activităţi care să reprezinte un 
pericol pentru locuitori. Activităţile industriale prezente sunt amplasate în general la distanţă faţă 
de zonele rezidenţiale iar cele care se află în cadrul unor astfel de zone nu reprezintă o problemă 
pentru acestea.  

2.7.7. Modul de realizare a colectării deşeurilor 

Implementarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor urmăreşte schimbarea practicilor 
curente de gestionare a deşeurilor.  
Rezultatele proiectului finalizat, denumit Sistem de management integrat al deşeurilor solide în 
judeţul Giurgiu (POS Mediu, 2004-2011), sunt următoarele33: 
▪ Închiderea şi ecologizarea a două depozite neconforme situate în zona localităţilor Giurgiu şi 

Bolintin-Vale; 
▪ Construirea unui Centru de management integrat al deşeurilor (CMID) în comuna Fraţeşti ce 

va include un depozit ecologic de deşeuri, o staţie de compostare şi o staţie de sortare a 
deşeurilor34; 

▪ Construirea a trei centre de colectare a deşeurilor în localităţile Giurgiu, Bolintin-Vale şi 
Mihăileşti; 

▪ Achiziţionarea de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor. 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Giurgiu 
a fost aprobat prin HCJ 97/201535. Acest regulament prevede – în conformitate cu Sistemul 
Integrat de Mangement al Deşeurilor din Judeţul Giurgiu – următoarele elemente principale: 
▪ Colectarea selectivă a deşeurilor în vederea tratării la staţia de sortare CMID Frăţeşti; 
▪ Împărţirea teritoriului judeţean în 4 zone de colectare şi transport. Oraşul Bolintin-Vale se află 

inclus în zona 3 (Bolintin-Vale, Mihăileşti, Adunaţii Copăceni, Bolintin Deal, Bucşani, 
Bulbucata, Buturugeni, Clejani, Cosoba, Crevedia Mare, Floreşti Stoeneşti, Găiseni, 
Grădinari, Ogrezeni, Săbăreni, Singureni, Ulmi, Vânătorii Mici, Mârşa, Roata de Jos ; pentru 
această zonă, deşeurile reziduale mixte vor fi transportate la staţiile Chiajna sau Frăţeşti; 
                                                           

32 Suprafaţă estimată prin prezentul studiu. 
33 Pentru descrierea proiectului şi a rezultatelor, vezi www.ecogiurgiu.ro/proiect.html 
34 Vezi şi http://www.ecosud.ro/locatii/ 

 35 http://www.cjgiurgiu.ro/portal/giurgiu/cj/portal.nsf/0/A0E373CDF3B0BB12C2257DE 
0046F1BF/ $FILE/anexa%20H.97.PDF 
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▪ În oraşul Bolintin-Vale va fi amenajat un centru de colectare a deşeurilor voluminoase, DEEE 
şi a deşeurilor periculoase mici.  

În oraş există mai multe centre de colectare hârtie şi PET situate pe str. Palanca, Sabarului, 
Republicii şi în alte puncte ale U.A.T.36 

În prezent, în teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale (inclusiv localităţile Suseni, Malu 
Spart şi Crivina), colectarea selectivă a deşeurilor urbane se realizează de către firma SC 
MATMAR IMPEX SRL. Serviciile publice de salubrizare cuprind, conform datelor furnizate de 
Primăra Oraşului Bolintin-Vale: 
▪ Organizarea colectării selective a deşeurilor urbane; 
▪ Precolectare, colectarea şi transportul deşeurilor urbane precolectate neselectiv, inclusiv a 

deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere cu excepţia celor cu regim special, de la 
populaţie, asociaţii de proprietari, agenţi economici, instituţii publice; 

▪ Colectarea, transportul, depozitarea şi valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la 
populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri 
de echipamente electrice, electronice şi electrocasnice, etc.; 

▪ Colectarea, transportul deşeurilor rezultate din activitatea de construcţii şi demolări şi 
eliminarea deşeurilor provenite din gospodăriile populaţiei generate de activitatea de 
reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor; 

▪ Depunerea deşeurilor, conform Strategiei de dezvoltare economico-socială a Judeţului 
Giurgiu 2014-2010 (2014)37, se face la groapa Glina (contract concesiune REBU S.A.). 

Este necesară, în mod complementar, realizarea periodică de campanii de conştientizare a 
populaţiei în care să se promoveze sistemul de colectare selectivă a deşeurilor, ca parte a 
măsurilor menţionate în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul 
Giurgiu. 

2.7.8. Poluarea mediului 

2.7.8.1. Calitatea aerului 

La nivelul judeţului Giurgiu, în luna iunie 2015, nu s-au semnalat depăşiri ale limitelor admisibile 
prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător în staţiile de monitorizare a 
calităţii aerului. Este de menţionat că aceste staţii nu se găsesc în proximitatea oraşului Bolintin-
Vale, astfel că pentru cazul acestuia ar putea fi mai relevante măsurătorile din zona de vest a 
Municipiului Bucureşti.  
În vecinătatea oraşului Bolintin-Vale se află staţia de fond urban Lacul Morii. Conform Raportului 
anual privind starea factorilor de mediu (Bucureşti, 2014), în ultimii 5 ani, la staţia de fond urban - 
Lacul Morii nu au fost depăşite valorile limită/ţintă pentru SO2, NO2, CO, O3 şi metale grele. 
Singurul indicator la care a fost depăşită valoarea limită a fost PM10. 
În cazul oraşului Bolintin-Vale, situaţia este similară întregii ţări. Emisiile principalilor poluanţi au 
scăzut în general, mai ales după 1989 în urma transformărilor economice înregistrate. Reducerea 
pe scară largă a producţiei din principalele zone industriale şi închiderea multor instalaţii 
poluatoare au condus la reducerea semnificativă a emisiilor industriale. 

Traficul rutier se face răspunzator de eliminarea în atmosferă a poluanţilor gazoşi, cât şi solizi 
(particule), dintre care cei mai importanţi sunt: monoxidul de carbon (CO), dioxidul de carbon 
(CO2), oxizii de azot (NOx), hidrocarburile (COV), dioxidul de sulf (SO2). 

Acumularea emisiilor de pulberi din diferite surse are cauze multiple dintre care unele sunt 
prezente pe tot parcursul anului (cum sunt activităţile industriale, traficul sau lucrări de 
construcţii), iar altele sunt caracteristice perioadei de toamnă-iarnă (arderea combustibililor solizi 
pentru încălzirea locuinţelor sau activităţile agricole specifice perioadei de toamnă). 
Funcţionarea necorespunzătoare a sistemului de canalizare poate emite amoniac, hidrogen 
sulfurat şi substanţe organice volatile. 

Respectând criteriile de clasificare impuse de Uniunea Europeană, în scopul evaluării calităţii 
aerului, pe teritoriul României au fost stabilite, conform prevederilor Anexei nr. 2 din Legea nr. 
104/2011, 13 aglomerări şi 41 zone  identificate la nivel de judeţ. În scopul evaluării calităţii 
aerului, în fiecare zonă sau aglomerare se delimitează arii care se clasifică în regimuri de 
gestionare (A, B sau C), în funcţie de pragurile superior şi inferior de evaluare. Regimurile de 
evaluare sunt prevăzute în art. 25 din Legea nr.104/2011. 
Zona judeţului Giurgiu (inclusiv oraşul Bolintin-Vale) se încadrează în regimul de gestionare II – 
nivelurile pentru dioxid de sulf, dioxid de azot, oxizi de azot, particule în suspensie PM10 şi 
PM2,5, plumb, benzen, monoxid de carbon sunt mai mici decât valorile-limită, prevăzute de lege. 
În ariile din zonele şi aglomerările clasificate în regim de gestionare II se elaborează planuri de 
menţinere a calităţii aerului. Conform art. 56 din Legea 104/2011, Planul de menţinere a calităţii 

                                                           
36 http://www.colectaredeseuri.ro/localitate/judetul-giurgiu/ 
37 Agora Consulting, Strategiei de dezvoltare economico-socială a Judeţului Giurgiu 2014-2010 (2014),  
p. 59. 
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aerului se elaborează, de către Consiliul Judeţean, pentru unităţile administrativ-teritoriale 
aparţinând aceluiaşi judeţ, şi se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Judeţean. 
Planul de menţinere a calităţii aerului conţine măsuri pentru păstrarea nivelului poluanţilor sub 
valorile-limită, respectiv sub valorile-ţintă şi pentru asigurarea celei mai bune calităţi a aerului 
înconjurător în condiţiile unei dezvoltări durabile. 
În anul 2014 nu s-a realizat acest plan, întrucât nu exista metodologia de elaborare a planurilor 
de menţinere a calităţii aerului, aceasta fiind aprobată prin HG 257/15.04.2015. 
Acţiunile şi măsurile care se impun sunt:  
▪ Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere în scopul reducerii emisiilor de particule de praf în atmosferă;   
▪ Înlocuirea în gospodării şi de către agenţii economici a combustibililor solizi şi lichizi cu gaze naturale;  
▪ Eficientizarea consumurilor de energie termică;  
▪ Extinderea suprafeţelor destinate spaţiilor verzi;  
▪ Utilizarea resurselor regenerabile de energie;  
▪ Încurajarea activităţilor de cercetare care vizează îmbunătăţirea parametrilor pentru instalaţiile 

de ardere (arzătoarele) şi instalaţiile de evacuare gaze arse;  
▪ Automonitorizarea emisiilor de către operatorii economici şi raportarea datelor de 

automonitorizare către A.P.M. Giurgiu (Raport de mediu, judeţul Giurgiu, 2014). 
La nivelul localităţii Bolintin-Vale nu există staţii automate de monitorizare a calităţii aerului. Astfel, 
din analiza situaţiei existente, calitatea factorului de mediu aer în oraşul Bolintin-Vale este 
determinată de starea acestuia la nivelul întregului judeţ. În acest sens, indicatorii privind calitatea 
aerului pentru fiecare parametru analizat s-au încadrat în limitele admise, conform prevederilor 
legislative în vigoare. 

2.7.8.2. Calitatea apei 

Apa potabilă 

Situaţia volumului de apă distribuit şi populaţia racordată în anul 2012 la nivel urban sunt 
prezentate în tabelul următor: 

Localitatea Sursa Volumul distribuit mc/an Populaţia racordată 

Bolintin-Vale Subteran 91358,39 2227 

Volumul de apă distribuit la nivelul oraşului Bolintin-Vale (sursa: Raport de mediu, judeţul Giurgiu, 2012) 

Evoluţia volumului de apă potabilă distribuit populaţiei în perioada 2007-2012 este prezentată în 
tabelul de mai jos: 

Localitatea 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

mc/an mc/an mc/an mc/an mc/an mc/an 

Bolintin-Vale 140000 164 359 150 261 132 891,34 109 645,99 91 358,39 

Evoluţia volumului de apă potabilă distribuit populaţiei în perioada 2007-2012 (sursa: Raport de mediu, 
judeţul Giurgiu, 2012) 
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Evoluţia volumului de apă potabilă distribuit populaţiei în perioada 2007-2012  (sursa: Raport de 
mediu, judeţul Giurgiu, 2012) 
Calitatea apei potabile a fost urmărită de către Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu prin analizele 
efectuate la staţiile de pompare şi la reţeaua de distribuţie a apei potabile din oraşul Bolintin-Vale, 
astfel încât apa distribuită consumatorilor să respecte prevederile Legii nr. 458/2002, modificată şi 
completată prin Legea nr. 311/2004 privind calitatea apei potabile. 

Localitatea Surse prelevate Nr. proble Nr. analize 
Depăşiri/ 

neconforme 

Bolintin-Vale S.P. 4 47 - 

 Reţea 8 41 - 

Calitatea apei potabile din localitatea Bolintin-Vale în anul 2012 (sursa: Raport de mediu, Judeţul Giurgiu, 2012) 
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Apele uzate şi reţelele de canalizare. Tratarea apelor uzate 

Apele uzate evacuate în oraşul Bolintin-Vale sunt constituite din ape uzate menajere şi ape uzate 
industriale. 

Calitatea apelor uzate este monitorizată de către S.G.A. Giurgiu prin prelevări de probe şi analize 
fizico-chimice de la următoarea sursă de impurificare: 
-l- SC Apă Service SA Giurgiu Secţia Bolintin-Vale. 

În oraşul Bolintin-Vale, staţia de epurare aparţine S.C. Apa Service S.A. (Secţia Bolintin) şi 
prezintă următoarele caracteristici: 

Surse de poluare/ 
localitatea 

Staţie epurare 

Treaptă 

epurare 

Volum ape uzate 
epurate mc/an 

Emisar Poluanţi specifici 

SC Apa Service 
SA/Bolintin-Vale 

Treaptă 
mecanobiologică 

66 898 Argeş CCOCr, NH4, CBO5, 
PT detergenţi 

Caracteristicile staţiei de epurare din localitatea Bolintin-Vale (sursa: Raport de mediu, Judeţul 
Giurgiu, 2012). 

În oraşul Bolintin-Vale apele menajere sunt colectate printr-o reţea de canalizare, aflată în curs de 
extindere. În cazul satelor aparţinătoare şi a unor zone cu locuinţe din oraşul Bolintin-Vale 
evacuarea apelor uzate se face direct pe marginea drumului, pe sol sau în albia văilor apropiate. 
Tratarea apelor uzate se realizează doar prin treaptă mecanobiologică ceea ce conduce la 
deversări de efluenţi cu conţinut de subtanţe organice care depăşeşte nivelul limitelor admise. 
Toate acestea impun investiţii pentru extinderea şi modernizarea staţiei de epurare în vederea 
încadrării în normele legale NTPA 001/2005. 
Poluări accidentale  
În anul 2012 în arealul analizat s-a produs 1 incident/poluare accidentală asupra mediului cu 
impact minor asupra apei după cum reiese din tabelul următor: 
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-  Au fost închise stavilele nr. 3 şi nr. 4 
de la barajul Ogrezeni imediat după 
observarea poluării. 
-  SGA Giurgiu a împrăştiat material 
absorbant pentru depoluare; 

-  S-a aruncat spillsorb în toate 
deschiderile barajului; 

-  S-au recoltat probe de apă de către 
SGA Giurgiu şi SC Apa Nova 
Bucureşti. 
- Alimentarea cu apă din priza Crivina 
pentru municipiului Bucureşti nu a fost 
afectată din punct de vedere calitativ. 

Poluări accidentale în oraşul Bolintin-Vale, 2012 (sursa: Raport de mediu, Judeţul Giurgiu, 2012) 
Presiuni semnificative asupra resurselor de apă din oraşul Bolintin-Vale 

Principalele sursele potenţiale de poluare a apelor din oraşul Bolintin-Vale sunt următoarele: 
captarea şi prelucrarea apelor pentru alimentare, colectarea şi epurarea apelor uzate, depozitări, 
precum şi aruncarea deşeurilor menajere şi de origine animală în fântâni. 

 

Nr. crt. Agent economic Activitatea 
Receptor 
afectat 

Poluanţi 
specifici 

1. SC Apa Service SA 
Bolintin-Vale 

Captarea, tratarea şi 
distribuţie apă, colectare şi 
epurare ape uzate 

Argeş NH4, CCOCr, 
CBO5, PT, 
detergenţi 

2. SC Lebario RO SRL 
Bolintin-Vale 

Depozitări Ciorogârla prin 
Canal CCT50-
3/CPE 50 

CBO5, 
NH4,PO4, 
detergenţi 

Sursele potenţial poluatoare la nivelul oraşului Bolintin-Vale (sursa: Raport de mediu, Judeţul Giurgiu, 2012) 
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Starea apelor subterane 

Starea apelor subterane a fost monitorizată prin analize microbiologice şi fizico-chimice de 
Operatorul Regional SC Apa Service SA Giurgiu la 1 foraj de observaţie în oraşul Bolintin-Vale. 

Indicatorii analizaţi şi valorile înregistrate sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
Foraj/ 

Amplasament 
Indicatori analizaţi Valoarea obţinută Limita impusă 

Bolintin-Vale Bacterii coliforme/100 ml 0 0 

E. coli/100 ml 0 0 

 Enterococi/100 ml 0 0 

 Nitriţi <0,001 0,5 

 Nitraţi 0,097 50 

 pH 7,91 unităţi de pH >/= 6,5; </=9,5 

 Turbiditate <1 UNT <5 

 Conductivitate 377 pS/cm 2500pS/cm 

 Amoniu 0,06 mg/l 0,5 mg/l 

 Cloruri 9,29 mg/l 250 

 Oxidabilitate 2,42 mg Oz/l 5 mg Oa/l 

 Duritate totală 7,760G minim 50G 

 Fier 32 pg/l 200 

 Mangan 200 pg/l 50 

 Sulfuri şi hidrogen sulfurat <1 pg/l 100 

 Sulfaţi 7,97 mg/l 250 

Starea apelor subterane în localitatea Bolintin-Vale 

2.7.8.3. Calitatea solului şi subsolului 

În zona Bolintin-Vale nu au fost efectuate analize pentru determinarea gradului de poluare a 
solului. Principalele sursele de poluare ale solului în oraşul Bolintin-Vale sunt reprezentate de 
activităţile agricole, respectiv aplicarea necontrolată a îngrăşămintelor chimice şi utilizarea 
pesticidelor. 

Aplicarea îngrăşămintelor este un factor important, care determină creşterea productivităţii 
plantelor şi fertilităţii solului, dar folosirea lor fără a se lua în considerare natura solurilor, condiţiile 
meteorologice concrete şi necesităţile plantelor poate provoca dereglarea echilibrului ecologic (în 
special prin acumularea nitraţilor). Cunoaşterea stării de fertilitate a solului permite aplicarea 
raţională, corectă şi echilibrată a îngrăşămintelor chimice, evitându-se apariţia excesului de 
azotaţi şi fosfaţi care au efect toxic asupra microflorei din sol şi duce la acumularea în vegetaţie a 
acestor elemente. 

Utilizarea pesticidelor în agricultură pe lângă avantajul obţinerii unor producţii sporite prezintă 
dezavantajul poluării mediului, fiind cea mai periculoasă sursă de impurificare a mediului prin 
vastitatea suprafeţelor pe care se folosesc şi prin toxicitatea lor ridicată. Solul acţionează ca un 
receptor şi rezervor pentru pesticide, unde acesta se degradează. 
Pentru reducerea efectelor negative ce pot apărea la utilizarea pesticidelor, pentru evitarea 
poluării cu reziduuri de pesticide a plantelor, solului, apei şi a altor componente ale 
agroecosistemelor, este necesară respectarea tehnologiilor de aplicare şi supravegherea atentă a 
utilizatorilor şi prestatorilor de servicii ai acestor produse. 
La aceste surse de poluare, se adaugă poluarea de fond generată de activităţile antropice 
(evacuarea directî pe sol a apelor uzate, depozitarea necontrolată a deşeurilor menajere - 
poluare cu compuşi organici şi compuşi cu azot, construcţii, etc.), cumulate cu cele din traficul 
rutier (poluare cu plumb) din oraşul Bolintin-Vale, care alterează calitatea solului ca urmare a 
transferului poluanţilor prin intermediul aerului. 

2.7.8.4. Zgomot 

Nu se cunoaşte dacă Primăria Oraşului Bolintin-Vale realizează măsurători în teritoriul 
administrativ. Din analiza la faţa locului rezultă că principala sursă de zgomot în cadrul oraşului 
Bolintin-Vale este reprezentată de traficul rutier. Prin implementarea unor măsuri precum 
asfaltarea/reabilitarea drumurilor şi străzilor şi realizarea de plantaţii de-a lungul acestora, nivelul 
de zgomot actual se va reduce semnificativ. Alte surse de zgomot sunt reprezentate de 
activităţile de extragere şi prelucrare a pietrişului şi a materialului nisipos, care se desfăşoară cu 
precădere în partea de nord a teritoriului administrativ, în proximitatea Autostrăzii A1. 
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2.7.9. Disfuncţionalităţi - priorităţi (mediu) 
Domenii Disfuncţionalităţi Priorităţi 

Apa Alterarea calităţii apei potabile ca 
urmare a reţelei  
necorespunzătoare de distribuţie a 
apei potabile. Alimentarea cu apă 
potabilă a oraşului Bolintin-Vale 
este de 28% (Raportul de mediu, 
2014), în creştere faţă de procentul 
de 5% din 2012. (Raport de mediu, 
2012).  

Pe segmentul de canalizare-
epurare a apelor uzate menajere, 
procentul de realizare a proiectului 
Operatorului regional SC APA 
SERVICE Giurgiu SA, „Extinderea 
şi reabilitarea sistemelor de 
alimentare cu apă şi canalizare în 
judeţul Giurgiu”, finanţat din 
Fondul de Coeziune în cadrul 
POS Mediu AP, este de 61,5% 
(2014), faţă de 58% în 2012 
(Raportul de mediu, 2012 şi 2014) 
la       Bolintin-Vale. 

Auto-monitorizarea şi monitorizarea apei potabile 
distribuite către populaţie. 
Extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare 
cu apă şi canalizare la nivelul oraşului Bolintin-
Vale, inclusiv localittăţile Malu Spart, Crivina şi 
Suseni. 

Monitorizarea la sursă a apelor evacuate în emisar 
la staţia de epurare        Bolintin-Vale. 

Aer Alterarea calităţii aerului ca 
urmare a traficului rutier 
desfăşurat pe străzile şi drumurile 
de interes local aflate în stare 
proastă, precum şi în urma arderii 
combustibililor lichizi şi solizi. 

Reducerea poluării aerului prin 
reabilitarea/modernizarea (asfaltare, pietruire) 
drumurilor aferente oraşului Bolintin-Vale, inclusiv 
în localităţile     Malu Spart, Crivina şi Suseni. 
Realizarea investiţiei „Centură ocolitoare a loc. 
Bolintin-Vale” (SF în faza de avizare) 
Realizarea/întreţinerea de plantaţii de aliniament 
pe arterele de circulaţie. 
Extinderea reţelelor de gaze naturale, ceea ce va 
conduce la îmbunătăţirea calităţii aerului. 
Iniţiative de eficientizare termică a clădirilor. 

Riscuri naturale Producerea de fenomene de 
inundabilitate în arealul analizat 

Realizare de amenajări hidrotehnice de apărare 
împotriva inundaţiilor (realizarea proiectului 
Amenajare râu Argeş pe secţ. Baraj Ogrezeni - 
baraj Mihăileşti pentru stabilizare talveg şi 
reabilitare Argeş - Ilfovăţ, judeţul Giurgiu ş.a.). 
Este necesară controlarea nivelului pânzei 
freatice în vederea evitării efectelor negative 
rezultate din pricina lucrărilor hidrotehnice 
(uscarea vegetaţiei, probleme în alimentarea 
individuală cu apă a gospodăriilor ş.a.). 

Zgomot Nivel de zgomot ridicat ca urmare 
a traficului rutier desfăşurat pe 
arterele de circulaţie 
nemodernizate sau aflate în stare 
proastă. 

Reducerea nivelului de zgomot prin 
reabilitarea/modernizarea (asfaltare, pietruire) 
drumurilor aferente oraşului Bolintin-Vale, realizarea 
investiţiei „Centură ocolitoare a loc. Bolintin-Vale” 
(SF în faza de avizare) 

Necesitatea redimensionării sau reconfigurarii 
tramei stradale/pietonale conform prevederilor 
legale, acolo unde va fi stabilit prin P.U.G. 

Necesitatea prevederii de plantaţii de protecţie, 
controlarea distanţelor de la clădirile de locuit la 
arterele de circulaţie, amenajarea de grădini de 
faţadă (pentru limitarea sau reducerea zgomotului 
produs de traficul rutier). 

Spaţii plantate Absenţa unor zone de recreere 
suficiente în teritoriul 
administrativ. 

Amenajarea de suprafeţe plantate şi de zone de 
agrement în legătură cu cursurile de apă sau 
zonele împădurite precum şi în intravilan. 

Lipsa plantaţiilor de aliniament, a 
plantaţiilor cu rol de protecţie, 
insuficienta dezvoltare a 
suprafeţelor plantate publice din 
intravilan. 

Realizarea de plantaţii de aliniament de-a lungul 
arterelor de circulaţie, de plantaţii cu rol de protecţie 
în intravilan şi extravilan; creşterea suprafeţelor 
plantate publice din intravilan. 
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Domenii Disfuncţionalităţi Priorităţi 
Insuficienta dezvoltare a 
suprafeţelor plantate publice din 
intravilan. 

Respectarea cerintelor OUG nr. 114/2007, 
respectiv obligaţia autorităţilor admistraţiei publice 
locale de a asigura, din terenul intravilan, o 
suprafaţă plantată de minimum 26 mp/locuitor. La 
eliberarea autorizaţiilor de construire pentru 
obiective noi se va impune şi respectarea 
suprafeţelor minime de spaţii verzi şi plantate, 
conform prevederilor legale. 

Deşeuri Poluarea mediului din pricina unei 
gestionări necorespunzătoare a 
deşeurilor 

Implementarea Sistemului de management integrat 
al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu (implicit în 
oraşul Bolintin-Vale). Organizarea de campanii de 
conştientizare a populaţiei privind importanţa 
gestionării deşeurilor, în care să se promoveze 
sistemul de colectare selectivă a acestora. 

Sol Poluarea solului prin depozitarea 
necorespunzătoare a deşeurilor 
în cadrul arealului analizat. 

Reducerea poluării solului prin gestionarea 
adecvată a deşeurilor conform cerinţelor Sistemului 
de management integrat al deşeurilor în judeţul 
Giugiu.  

Poluarea solului ca urmare a 
evacuărilor de ape uzate 
neepurate 

Reducerea poluării solului prin 
extinderea/reabilitarea sistemului de canalizare a 
apelor uzate menajere şi pluviale şi a staţiei de 
epurare. 

Poluarea solului ca urmare a 
traficului rutier în cadrul oraşului 
Bolintin-Vale. 

Modernizarea şi întreţinerea infrastructurii existente. 
Realizarea/întreţinerea de plantaţii de aliniament pe 
arterele de circulaţie, astfel încât prin intermediul 
acestora să fie reţinute emisiile şi imisiile rezultate 
din traficul rutier, diminuându-se astfel cantităţile de 
poluanţi care sunt transferaţi din aer în factorul de 
mediu sol. 

Biodiversitate Existenţa pe teritoriul oraşului 
Bolintin-Vale a sitului de 
importanţă comunitară 
ROSCI0138 Pădurea Bolintin 
inclus în Reţeaua Natura 2000 
pentru protecţia unor specii de 
floră şi faună, dar şi habitate. 

Respectarea strictă a reglementărilor în ceea ce 
priveşte această zonă protejată şi evaluarea 
obiectivelor propuse a se desfăşura în imediata lor 
apropiere pentru reducerea impactului asupra 
speciilor şi /sau habitatelor protejate. 

Populaţia şi 
sănătatea umană 

Reţele necorespunzătoare de 
distribuţie a apei potabile și 
canalizare 

Auto-monitorizarea şi monitorizarea apei potabile 
distribuită către populaţie. 
Extinderea şi reabilitarea reţelelor de distribuţie, a 
reţelelor de canalizare și a stațiilor de pompare apă 
uzată la nivelul oraşului Bolintin-Vale, înfiinţare 
sistem de alimentare cu apă şi canalizare în Malu 
Spart, Suseni şi Crivina. 

Poluarea solului prin depozitarea 
necorespunzătoare a deşeurilor în 
cadrul arealului analizat. 

Reducerea poluării solului prin gestionarea 
adecvată a deşeurilor conform cerinţelor 
Sistemului de management integrat al deşeurilor în 
jud. Giurgiu. 

Organizarea de campanii de conştientizare a 
populaţiei privind importanţa gestionării deşeurilor, 
în care să se promoveze sistemul de colectare 
selectivă a acestora. 

Absenţa unor zone de recreere 
amenajate corespunzător. 
Insuficienta/proasta întreţinere a 
spaţiilor verzi. 
Insuficienţa plantaţiilor de 
aliniament. 

Asigurarea spaţiului verde şi a terenurilor de sport 
pentru oxigenarea organismului şi practicarea 
sportului. 

Crearea de noi spaţii verzi şi locuri de joacă pentru 
copii. 

Respectarea cerinţelor OUG                 nr. 
114/2007, respectiv obligaţia autorităţilor 
admisitraţiei publice locale de a asigura, din terenul 
intravilan, o suprafaţă plantată de minimum     
26 mp/locuitor. 

Amenajarea/întreţinerea spaţiilor verzi existente. 
Realizarea de plantaţii de aliniament pe arterele de 
circulaţie. 
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Domenii Disfuncţionalităţi Priorităţi 
Nivel de zgomot ridicat ca urmare 
a traficului rutier desfăşurat pe 
străzile şi drumurile de interes 
local aflate în stare proastă. 
 

Reducerea nivelului de zgomot prin 
reabilitarea/modernizarea (asfaltare, pietruire) 
drumurilor aferente arealului analizat, realizarea 
investiţiei „Centură ocolitoare a loc. Bolintin-Vale” 
(SF în faza de avizare) 

Necesitatea redimensionării/reconfigurării tramei 
stradale/pietonale conform prevederilor legale. 

În procesul de proiectare a noilor zone rezidenţiale 
se au în vedere spaţii verzi înconjuratoare mai 
mari, plasarea imobilelor la distanţă mai mare faţă 
de trama stradală, amenajarea spaţiilor verzi cu 
gard viu marginal la drum pentru limitarea sau 
reducerea zgomotului produs de traficul rutier. 

Conştientizarea 
publicului în 
vederea luării 
deciziilor privind 
protecţia 
mediului 

Insuficienta informare a populaţiei 
privind problemele de mediu şi 
consecinţele acestora asupra 
sănătăţii populaţiei  

Tratarea problemelor legate de mediu în procesul 
de consultare a populaţiei aferent P.U.G. şi 
realizarea, de către Primăria Oraşului Bolintin (cu 
eventualul concurs al custozilor ROSCI), a unor 
acţiuni de informare a populaţiei privind 
problemele de mediu. 

Disfuncţionalităţi şi priorităţi în legătură cu starea factorilor de mediu în oraşul Bolintin-Vale 

2.7.10. Riscuri naturale 

În teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale au fost identificate zone ce pot fi afectate de 
fenomene de eroziune, precum şi de inundaţii provenite din revărsarea unor râuri sau din 
precipitaţii. De asemenea, întreg teritoriul administrativ este afectat de riscul seismic. 
Zonele de eroziune se regăsesc în proximitatea cursurilor de apă (râurile Argeş şi Sabar). 
Pe cursul Argeşului există mai multe zone cu potenţial de producere a eroziunilor, acolo unde 
malul este convex: 
▪ Suseni, cu risc de degradare a construcţiilor situate chiar pe mal. 
▪ Malu Spart, cu risc ceva mai redus asupra construcţiilor din apropierea malului, care este abrupt. 
▪ Bolintin-Vale, la cotul din avalul podului DJ 601. 

Până la realizarea apărărilor de mal iniţiate de Administraţia Naţională Apele Române este 
necesară restricţionarea construirii în zonele respective. Este de asemenea necesară 
monitorizarea zonelor cu risc de eroziune, însoţită la nevoie de măsuri provizorii (ex. consolidări 
de maluri, vezi planşa I.2.1/01). 
Zonele construite sunt relativ departe de coturile de pe cursul râului Sabar, cu excepţia câtorva 
gospodării situate la capătul de nord al străzii Câmpului (Crivina).  
Nu au fost înregistrate eroziuni notabile; la viituri mari. Râul Sabar şi-a modificat cursul prin 
tăierea unor meandre, fără a produce eroziuni în zona construită. 
Cu excepţia lucrărilor intenţionate de Administraţia Naţională Apele Române, nu sunt necesare 
măsuri mai mult sau mai puţin urgente. 
Inundaţiile pot fi produse fie de revărsări ale râurilor Argeş şi Sabar, fie de producerea unor 
precipitaţii excepţionale. 
Cele mai grave inundaţii cauzate de râul Argeş s-au produs în 1972. Realizarea acumulărilor din 
amonte (Goleşti [jud. Argeş, funcţională], Zăvoiul Orbului, Ogrezeni) a modificat hidrologia râului, 
informaţiile anterioare nemaifiind relevante. 
Existenţa acumulărilor a ferit localitatea de inundaţii, deşi exploatarea lor nu este corelată cu 
starea curentă (goale) şi nici cu cerinţa gestionării viiturilor. Odată cu elaborarea şi aplicarea unui 
plan de exploatare la nivelul întregului bazin hidrografic şi cu intrarea în funcţiune a acumulării 
Ogrezeni, problema inundaţiilor produse de râul Argeş pe raza U.A.T. Bolintin-Vale va dispărea. 
Cele mai grave inundaţii cauzate de râul Sabar s-au produs tot în 1972. Ulterior, datorită debitelor 
relativ mici, zonele inundate au fost relativ restrânse.  

În procesul de implementare a Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi managementul riscului 
la inundaţii, Administraţia Naţională Apele Române a elaborat hărţi de hazard şi hărţi de risc la 
inundaţii pentru întreg teritoriul ţării38.  

Au fost identificate zonele inundabile de pe teritoriul oraşului Bolintin-Vale aferente unor debite 
maxime ce survin, respectiv, o data la 10, 100 şi 1000 de ani39. În afara zonelor neconstruite din 
albiile majore, aceste inundaţii (în special cele provenite din depăşirea debitelor maxime ce survin 
o dată la 100 de ani) pot afecta teritorii semnificative din vestul satului Suseni, din zonele din satul       

                                                           
38 http://gis2.rowater.ro:8989/flood/ 
39 Pentru detalii v. Faza 1. Studii de fundamentare. I.2. Studiul geotehnic, hidrologic, hidrogeologic, hidrotehnic, al 
condiţiilor geo-constructive şi al riscurilor naturale, ing. Anghel Constantinescu (Quattro Design), ing. Sorin Florescu (Delta 
Vision), 2015. 
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Malu Spart adiacente albiei majore a Argeşului, din sud-vestul oraşului Bolintin-Vale, precum şi 
din extremitatea nord-estică a satului Crivina.  
În ceea ce priveşte inundaţiile produse de precipitaţii excesive, relieful relativ plat nu este 
favorabil unei evacuări rapide a apelor meteorice. Canalizare pluvială există doar în localitatea 
Bolintin-Vale (parţial). 
Structura terenului este neuniformă, în general existând un strat de umpluturi diverse relativ 
recente din punct de vedere geologic, sub care se află un strat de argilă nisipoasă sau praf 
argilos. Acest strat, găsit până la adâncimi de 1,3-4,5 m, îngreunează sau chiar împiedică 
infiltraţia apelor meteorice spre stratul de nisip de dedesubt. Impermeabilitatea stratului de argilă 
sau praf argilos este confirmată de nivelul ascensional al apei freatice din unele zone (Str. 
Sabarului din Bolintin-Vale).  

De aceea, în cazul unor precipitaţii puternice apa se infiltrează în sol foarte lent, ceea ce conduce 
la apariţia de băltiri, mai ales în zonele joase, unde nivelul apei freatice este foarte aproape de 
suprafaţa terenului.  
Se remarcă: 
▪ zona interioară a străzii Generalului (Malu Spart) unde digul existent îngreunează scurgerea 

spre Argeş; 
▪ zona aval de podul de pe DJ 601, pe malul stâng al Argeşului; 
▪ pe malul drept al Sabarului.  
În intravilan, situaţia poate fi remediată prin câteva măsuri: 
▪ extinderea canalizării pluviale; 
▪ refacerea şi corectarea şanţurilor; curăţare, refacere secţiune transversală, corectare pante, 

căptuşire secţiune transversală, puncte de colectare cu eventuale staţii de pompare; 
▪ inventarierea zonelor deficitare şi realizarea de şanţuri pentru scurgerea către cursurile de apă; 
▪ restricţionarea construirii în zonele deficitare. 
În extravilan este tehnic posibilă realizarea unui sistem de desecare, dar costurile de investiţie şi 
exploatare sunt prohibitive. 

Din punct de vedere al riscului seismic, amplasamentul studiat este încadrat în zona de 
macroseismicitate I=81 pe scara MSK (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de 
revenire de 50 ani), conform SR 11100/1-93. 

 
Harta zonării teritoriului Romaniei în termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare 
(Ag), pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenţă IMR = 225 ani 
După normativul P 100-1/2013, amplasamentul se află situat în zona caracterizată prin valori de 
vârf ale acceleraţiei terenului, pentru proiectare ag= 0,30 g.  

Din punctul de vedere al perioadelor de control (colţ), amplasamentul este caracterizat prin Tc=1,6 sec.  

Intensitatea maximă observată în amplasament a fost 1a= 8,5 (MSK) şi s-a datorat puternicului 
cutremur intermediar care s-a produs în zona Vrancea în anul 1802. Pentru cutremurele din 1940 
şi 1977, care s-au produs în zona Vrancea, intensităţile în amplasament au fost mari: IA=7,9 
(1940) şi IA=7,7 (MSK). 

În concluzie se poate estima că intensitatea maximă posibilă în amplasamentul investigat poate 
fi: IA=8,5 (MSK). 
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2.8. Disfuncţionalităţi (la nivelul teritoriului şi localităţilor) 
Principalele disfunţionalităţi care grevează dezvoltarea oraşului Bolintin-Vale sunt următoarele 
(grupate după principalele aspecte luate în considerare):  

A. Organizarea circulaţiei şi a transporturilor 
Una dintre principalele probleme cu care se confruntă oraşul Bolintin-Vale este circulaţia, special 
cea de tranzit. Lipsa unei infrastructuri pentru devierea traficului şi implicit scurtarea drumul spre 
şi dinspre autostrada A1 va deveni o problemă în cazul în care se vor dezvolta zone generatoare 
de trafic greu în relaţie cu autostrada. Reţeaua de circulaţii a oraşului necesită atât modernizări şi 
lărgiri pe unele segmente cât extinderi în zonele noi de intravilan.  

B. Spaţii verzi 
Insuficienţa spaţiilor plantate din din teritoriul intravilan al localităţilor (plantaţii de aliniament, 
suprafeţe plantate cu rol de protecţie, suprafeţe plantate de interes public – parcuri, grădini, 
scuaruri) este compensată de suprafeţele plantate private (predomină locuirea individuală în 
cadrul căreia este alocată o suprafaţă semnificativă zonei de grădină) precum şi de zonele verzi 
din extravilan (cele din lungul apelor şi suprafaţa ocupată de pădurea Bolintin). 
Cu toate acestea, creşterea suprafeţelor ocupate cu spaţii verzi reprezintă o prioritate în vederea 
creşterii calităţii locuirii prin îmbunătăţirea factorilor de mediu şi diversificarea ofertei de petrecere 
a timpului liber.  

C. Echipare tehnico-edilitară 

O altă problemă principală este lipsa echipării tehnico-edilitare, în special în satele aparţinătoare 
oraşului Bolintin-Vale. Acestea nu au reţele de alimentare cu apă, canalizare şi gaze naturale. În 
ceea ce priveşte liniile electrice de medie şi joasă tensiune, acestea necesită lucrări de 
modernizate în special datorită vechimii.   
D. Probleme de mediu 

Poluarea reprezintă principala disfuncţionalitate în cadrul teritoriului administrativ al oraşului 
Bolintin-Vale. Aceasta se datorează traficului în special în zonele centrale ale localităţilor şi lipsei 
reţelelor edilitare care duce la poluarea solului prin deversarea necontrolată a apelor uzate 
precum şi prin depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor.  
Riscurile naturale sunt reprezentate de inundabilitate în zonele adiacente râurilor Argeş şi Sabar 
precum şi de eroziunea malurilor în zona localităţii Malu Spart.  
În lipsa unor măsuri luate pentru diminuarea acestor probleme, oraşul se va confrunta cu 
creşterea nivelului poluării la nivelul întregului teritoriu administrativ precum şi cu scăderea 
nivelului de trai şi a atractivităţii localităţilor.  
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3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 

3.0. Studii de fundamentare 

În cadrul Fazei 1 a prezentei lucrări au fost întocmite următoarele studii de fundamentare:  

▪ Studii analitice: 
 Actualizarea suportului topografic şi cadastral; 
 Studiul geotehnic, hidrologic, hidrogeologic, hidrotehnic, al condiţiilor geo-constructive şi al 

riscurilor naturale; 
 Studiile de echipare edilitară; 
 Studiul istoric, monumentele istorice, arhitectura tradiţională, zonele construite  protejate; 
 Studiu privind reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului; 
 Studiul proprietăţii imobiliare în teritoriile intravilane şi în extravilan . 

▪ Studii prospective: 
 Studiul socio-demografic. 

▪ Studiu cu caracter consultativ: 
 Cercetare sociologică. 

În cadrul fiecărui studiu sunt formulate concluzii şi recomandări, care au fost preluate în faza de 
actualizare a P.U.G. şi R.L.U. 

3.1. Evoluţie posibilă, priorităţi 
Scenariile de dezvoltare luate în considerare în elaborarea P.U.G. şi R.L.U. au pornit de la o serie 
de premise şi condiţionări şi au condus la conturarea următoarelor principii: 
▪ Conservarea şi dezvoltarea rolului de centru local al localităţii Bolintin-Vale, prin dezvoltarea 

funcţiunilor de tip urban, prin îmbunătăţirea infrastructurii edilitare, sportive, culturale şi a 
calităţii spaţiilor publice şi prin creşterea legăturilor cu aria rurală limitrofă (localităţi 
componente şi comune din vecinătate);  

▪ Conservarea valenţelor rurale ale localităţilor componente, în spiritul specificului acestora şi în 
ajutorul comunităţii locale; este de menţionat că aceste localităţi rurale pot oferi o alternativă 
faţă de dezavantajele vieţii urbane, mai ales din Municipiul Bucureşti, pentru locuinţe 
principale sau secundare; 

▪ Conservarea resurselor agricole şi forestiere din teritoriul administrativ şi utilizarea resurselor 
peisagere pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor şi pentru o eventuală dezvoltare turistică 
(cu evitarea dezvoltării în zone cu risc de inundabilitate); 

▪ Utilizarea potenţialului oferit de accesul facil dinspre şi către autostrasa A1 în ceea ce priveşte 
atragerea de investitori, în special în legătură cu resursele agricole şi turistice ale localităţilor, 
acestea din urmă reprezentând un avantaj nepus în valoare în Bolintin-Vale şi în zona 
limitrofă de la limita judeţelor Giurgiu, Dâmboviţa şi Ilfov (Găiseni, Căscioarele, Potlogi, 
Samurcăşeşti). 

Având în vedere obiectivele de protejare a mediului, tendinţele actuale de dezvoltare ale oraşului 
şi prognoza populaţiei, se consideră că introducerea de noi suprafeţe în teritoriul intravilan este 
justificată. Acele suprafeţe care au fost introduse în intravilan, trupuri izolate, îndeplinesc 
următoarele criterii: 
▪ sunt cât mai puţin grevate de restricţii privind protecţia patrimoniului arheologic, a cadrului 

natural şi a reţelelor edilitare; 
▪ nu se află sub incidenţa unor riscuri naturale sau antropice (sau consecinţele acestora pot fi 

uşor controlate); 
▪ au o declivitate mică (sub 10%); 
▪ introducerea lor în intravilan reprezintă un beneficiu cert pentru dezvoltarea oraşului; 
▪ deservirea lor cu utilităţi se poate face cu uşurinţă (se află în continuarea sau în proximitatea 

intravilanului existent). 

3.2. Optimizarea relaţiilor în teritoriu 

La nivelul oraşului Bolintin-Vale comunicarea terestră se realizează exclusiv prin sistemul rutier. 
În aceste condiţii prezenta documentaţie propune atât lărgirea unor drumuri existente cât şi 
amenajarea unor circulaţii carosabile noi.  
Miza dezvoltării reţelei de circulaţii rutiere are la bază prezenţa DJ 601 care tranzitează teritoriul 
administrativ pe direcţia EV pe o lungime de cca 11 km, precum şi prezenţa autostrăzii A1 
Bucureşti-Piteşi la nord. Drumul judeţean reprezintă o arteră importantă pentru această partea a 
judeţului Giurgiu deoarece, împreună cu DJ 401A, face legătura cu autostrada A1. Drumul este 
reabilitat şi se află într-o stare foarte bună.  
Alte drumuri judeţene clasate care traversează teritoriul adminitrativ, de importanţă mai mică, sunt 
DJ 601E (leagă satul Malu Spart de oraşul Bolintin-Vale şi face legătura cu comuna Ulmi) şi DJ 
412A (face legătura cu comuna Bucşani). Ambele drumuri se găsesc într-o stare bună.  
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Legăturile dintre restul satelor aparţinătoare se realizează prin intermediul unor drumuri 
comunale. Legătura dintre oraşul Bolintin-Vale şi satul Crivina se realizează prin DC 133 iar 
legătura dintre satele Malu Spart şi Suseni prin DC 189. Ambele drumuri se află într-o stare bună.  
În concluzie starea drumurilor este una favorabilă, facilitând accesul către autostrada A1 
Bucureşti-Piteşti şi sporind atractivitatea economică a oraşului. Acest fapt determină prezenţa 
traficul de tranzit în cadrul teritoriilor intravilane ale oraşului Bolintin-Vale şi ale localităţilor sale 
aparţinătoare.  

3.3. Dezvoltarea activităţilor 
Din analiza celor mai importante sectoare ale economiei locale şi regionale, precum şi din luarea 
în considerare a constrângerilor socio-demografice, de mediu şi de echipare, precum şi din raţiuni 
care ţin de integrare în prevederile strategice de rang superior rezultă faptul că dezvoltarea 
economică locală în oraşul Bolintin-Vale poate miza pe trei direcţii cu potenţial de creştere:  

a. Extinderea şi ameliorarea infrastructurii 
b. Stimularea activităţilor de servicii 
c. Stimularea activităţilor industriale şi de depozitare 

a. Extinderea şi ameliorarea infrastructurii:  
Se axeză pe două direcţii:  
▪ Infrastructura rutieră:  

 Propunerea de noi căi de comunicaţie rutieră pentru devierea traficului de tranzit în afara 
zonei centrale a oraşului Bolintin-Vale; 

 Reabilitarea şi extinderea reţelei de străzi inclusiv a elementelor de infrastructură asociate 
(şanţuri, poduri, podeţe etc.) precum şi lărgirea unor străzi în vederea fluidizării traficului 
rutier din localităţi. 

▪ Infrastructură tehnico-edilitară:  
 Extinderea sistemului de alimentare cu apă la toate localităţile aparţinătoare oraşului 

Bolintin-Vale; 
 Implementarea unui sistem centralizat de canalizare, inclusiv staţii de epurare, pentru 

toate localităţile aparţinătoare oraşului Bolintin-Vale; 
 Studierea oportunităţii introducerii unui sistem de alimentare cu gaze naturale în toate 

satele din cadrul teritoriului administrativ. 

b. Stimularea activităţilor de servicii: 
▪ Servicii publice: creşterea calităţii vieţii, mediului şi spaţiului public prin investiţii în 

infrastructură şi dotări sociale (culturale, sportive, administrative), pentru care trebuie 
identificate amplasamente aflate de preferinţă în domeniul public sau privat al oraşului; 

▪ Servicii private: încurajarea realizării, de către investitori privaţi (din oraş sau din afara lui) a 
unor dotări comerciale (de amploare mică şi medie), turistice (de tip turism corporatist) şi de 
alimentaţie publică.  

c. Stimularea activităţilor industriale şi de depozitare 
▪ Datorită proximităţii faţă de autostrada A1 Bucureşti-Piteşti oraşul Bolintin-Vale prezintă 

avantaje în ceea ce priveşte dezvoltarea parcurilor de activităţi, unităţilor industriale, de 
producţie şi manufactură, depozitare şi servicii aferente precum şi unităţi agrozootehnice; 
pentru aceste tipuri de activităţi se vor aloca suprafeţe importante de teren în cadrul noului 
intravilan propus prin P.U.G.; 

▪ Aceste tipuri de activităţi vor fi atrase şi prin realizarea unei centuri de ocolire a oraşului 
Bolintin-Vale, aceasta urmând a oferi un acces mult mai facil către autostradă dar şi către 
restul localităţilor importante din judeţul Giurgiu.  

3.4. Evoluţia populaţiei 
Din punct de vedere al evoluţiei populaţiei şi al potenţialului de forţă de muncă, oraşul Bolintin-
Vale se caracterizează prin: 
▪ sporul natural cu o tendinţă pozitivă încă din 1992 care este probabil că va continua, în 

special datorită fertilităţii crescute a populaţiei de etnie rromă; 
▪ spor migratoriu preponderent pozitiv: populaţia oraşului Bolintin-Vale creşte demografic atât 

prin numărul mare de născuţi cât şi prin numărul mare al celor sosiţi în localitate; 
▪ rata mai mare a şomajului în rândul femeilor decât în rândul bărbaţilor înregistrată în anul 

2014; 
▪ pondere mare a populaţiei de etnie rromă în totalul populaţiei: efectivul acestora a crescut de 

la 15% (recensământul populaţiei din 2002) la 18% în anul 2012. 
Este necesară implementarea unei politici demografice coerente, care să vizeze măsuri care pot 
fi luate de administraţia publică locală: 

▪ Mărirea confortului locuirii: alimentarea cu apă potabilă, canalizarea apelor uzate menajere, 
evacuarea organizată a deşeurilor menajere şi agricole, neutralizarea resturilor animale, 
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alimentarea cu energie electrică ieftină, alimentarea cu gaze naturale, organizarea 
transportului şcolar, organizarea transportului colectiv spre reşedinţa judeţului şi spre alte 
oraşe apropiate, organizarea infrastructurii şcolare, îmbunătăţirea asistenţei medicale şi 
sociale, apărarea împotriva inundaţiilor în teritoriile intravilane ş.a.; 

▪ Îmbunătăţirea stării drumurilor judeţene şi comunale şi a străzilor; 
▪ Asigurarea unor terenuri pentru locuinţe noi, care să poată fi racordate la reţelele edilitare 

prezente pe teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale şi care să fie accesibile din reţeaua 
stradală majoră; 

▪ Atragerea de noi activităţi economice care să poată reduce nivelul ridicat al şomajului din 
oraş;  

După cum s-a mai arătat în prezentul capitol, aceste măsuri nu pot da rezultate imediate, întrucât 
este nevoie de timp pentru proiectarea măsurilor, găsirea mijloacelor materiale, implementarea 
măsurilor, funcţionarea neîntreruptă a mecanismelor puse în funcţiune prin măsurile luate. 
Prognoza populaţiei oraşului Bolintin-Vale s-a realizat pornind de la analiza evoluţiei populaţiei în 
perioada anterioară începând cu anul 2005, luându-se în considerare atât mişcarea naturală cât 
şi mişcarea migratorie. Pentru perioada prognozată, atât sporul natural cât şi sporul migratoriu au 
fost considerate ca având o evoluţie constantă. Prin metoda sporului total s-a stabilit sporul mediu 
anual al populaţiei. În ultimii 10 ani, respectiv intervalul 2005-2014 vorbim de o medie de +113 
locuitori/an. Presupunând constant ritmul evoluţiei populaţiei, această va creşte până în 2020 cu 
678 locuitori, ajungând la un efectiv de 14.226 locuitori. 

3.5. Organizarea circulaţiei 
3.5.1. Organizarea circulaţiei rutiere 

Întrucât principala disfuncţionalitate constatată se referă la tranzitul intens, care afectează în 
special centrul oraşului, se impune realizarea centurii ocolitoare pe traseul stabilit deja prin studiul 
de fezabilitate realizat de Consitrans Bucureşti şi într-o etapă viitoare prelungirea acesteia la sud, 
odată cu realizarea unui nou pod peste Argeş, pentru o legătură mai rapidă cu localitatea 
Ogrezeni. După darea în exploatare a centurii se va putea institui interdicţia de circulaţie a 
vehiculelor grele pe străzile Partizani, Poarta Luncii şi Republicii şi pe alte străzi din zona centrală 
a oraşului Bolintin Vale. 
Din cauza barierelor fizice existente (cursurile Argeşului şi Sabarului, precum şi autostrada A1) 
legăturile dintre localităţile componente, dar şi legăturile cu localităţile învecinate sunt puţine şi 
complicate. Pentru facilitarea acestor legături s-au propus: construirea a două poduri rutiere peste 
râul Argeş, unul în zona sudică, pentru legătura cu localitatea Ogrezeni şi altul în zona de nord a 
teritoriului administrativ, pentru facilitarea legăturii DJ 601 pe direcţia SV De asemena s-au 
propus două poduri rutiere peste Sabar, unul în nordul satului Crivina şi altul la limita nord-estică 
a oraşului Bolintin-Vale, în vecinătatea intersecţiei denivelate dintre autostrada A1 şi DJ 601E. 
Odată cu aceste poduri s-au propus şi drumurile de legătură corespondente: Bolintin-Vale - Malu 
Spart, Bolintin-Vale (str. Libertăţii) - Ogrezeni, Bolintin-Vale - Crivina şi Bolintin-Vale  (str. 1 Mai) - 
DJ601E (Ulmi). Scurtarea distanţelor  parcurse va conduce la consumuri reduse de combustibil şi 
la reducerea nivelului de poluare. 

Pentru scurtarea accesului la autostrada A1 şi pentru facilitarea legăturii cu localităţile situate la 
nord de aceasta, se propune modernizarea drumului de pământ existent cu realizarea unui 
carosabil de două benzi până la nodul rutier de la km 36 al autostrăzii. 
Se propune de asemenea realizarea unui drum între DJ601 (zona de intrare în Malul Spart 
dinspre Crevedia Mare) şi DC189, care să facă legătura cu satul Suseni, fără a tranzita zone 
rezidenţiale. 
Extinderea intravilanului conduce la necesitatea organizării de căi noi de circulaţie, atât pe 
traseele drumurilor de exploatare agricolă, cât şi pe trasee noi. 
Reţeaua stradală din intravilan necesită reabilitare prin lărgiri şi regularizări de profiluri 
transversale,inclusiv plantaţii de aliniament şi canalizaţii pentru reţelele edilitare. În cazul 
trotuarelor se va avea în vedere accesibilizarea prin asigurarea rampelor pentru cărucioare. 
Reconfigurarea profilurilor transversale ale reţelei stradale va lua în calcul favorizarea deplasărilor 
pietonale, desfaşurarea circulaţiei în siguranţă şi într-un mod plăcut, în special în apropierea 
şcolilor, a instituţiilor publice şi zonelor de comerţ şi servicii, existente şi viitoare. În cadrul acestei 
acţiuni se va lua în calcul şi reabilitarea semnalizării rutiere. Este necesară refacerea periodică a 
marcajelor rutiere la sol, în funcţie de materialele de marcaj utilizate (se recomandă cel puţin o 
dată pe an). Pentru trecerile de pietoni, pentru accesibilizare, se recomandă marcaje tactile 
pentru persoanele cu deficienţe de vedere. Trebuie evaluate toate mijloacele de semnalizare din 
localităţile componente şi înlocuite elementele care sunt deteriorate. Pentru străzile din zonele 
rezidenţiale se recomandă montarea de indicatoare de reducere a vitezei la 30km/h şi montarea 
de limitatoare (praguri) de viteză. 
Odată cu extinderea căilor de comunicaţie apar intersecţii noi şi se modifică fie geometria, fie 
doar dinamica traficului în cele existente. Este astfel necesară sistematizarea circulaţiei în 



 

 

64 

intersecţiile noi, precum şi în cadrul unor intersecţii existente. Intersecţiile noi în care este 
necesară organizarea circulaţiei sunt: 
▪ DJ601 – drum nou de legătură cu satul Crivina; 
▪ Str. Libertăţii – drum nou de legătură cu comuna Ogrezeni; 
▪ DC189 – drum nou de ocolire Malu Spart – Suseni; 
▪ DC189 – str. Generalului 
▪ Intersecţiile DJ601 – str. Primăverii, DJ601 – str. Monumentului şi str. Monumentului –  

str. Eroilor din Malu Spart. 

Pentru următoarele intersecţii se propune organizarea circulaţiei în sens giratoriu pentru calmarea 
traficului de pe penetraţii şi de pe centura ocolitoare propusă:  
▪ Drum nou de ocolire Malu Spart /Suseni – DJ601 (spre Crevedia Mare); 
▪ DJ601 – DJ412A (spre comuna Ogrezeni); 
▪ Centura Bolintin-Vale – drum de legătură cu str. Generalului (Malu Spart); 
▪ Centura Bolintin-Vale – DJ401A (str. Palanca); 
▪ Centura Bolintin-Vale – str. Poarta Luncii; 
▪ Centura Bolintin-Vale – drum nou (fost drum de exploatare agricolă); 
▪ Str. Poarta Luncii – str. Republicii – str. Partizani; 
▪ Str. Partizani – str. 23 Augus;t 
▪ Str. Palanca – str. 23 August; 
▪ Str. Partizani – str.Palanca; 
▪ Str. Palanca – str. Republicii (intrarea dinspre Bolintin Deal); 
▪ Centura Bolintin Vale - drum nou de legătură cu comuna Ogrezeni; 
▪ DC133 – str. Măceşului (Crivina). 

În cadrul măsurilor menite sa reducă consumul de combustibil şi poluarea, dar şi pentru creşterea 
siguranţei circulaţiei se propune realizarea unei reţele de piste pentru biciclişti atât pentru 
legăturile dintre localităţile componente, cât şi pentru agrement. Pistele vor trebui realizate ca o 
infrastructură dedicată exclusiv bicicliştilor, separată fizic de restul căilor de circulaţie. Reţeaua 
propusă cuprinde traseul de legătură dintre localităţile componente, precum şi un traseu de 
agrement, pe malul stâng al râului Argeş. Toate pistele de biciclişti propuse au continuitate, 
reţeaua putând fi accesată facil din toate zonele de reşedinţă. Pentru încurajarea mersului cu 
bicicleta se propun măsuri complementare ca: realizarea unui sistem de închiriere de biciclete pe 
raza localităţilor componente şi încurajarea dezvoltatorilor privaţi în realizarea de locuri de 
parcare sigure pentru biciclete. 

3.5.2. Organizarea transportului public local 

Pentru creşterea accesibilităţii locuitorilor la serviciile instituţiilor publice şi în general la destinaţii 
şi servicii esenţiale se propune înfiinţarea unui serviciu de transport public local, care să opereze 
pe 3 linii de legătură între localităţi (Bolintin Vale – Crivina, Bolintin Vale – Malu Spart/Suseni şi 
Bolintin Vale – Zonă acces autostrada A1). Traseele propuse sunt accesibile tuturor cetăţenilor 
din localităţile componente staţiile fiind amplasate la cel mult 10 minute de mers pe jos faţă de 
orice locuinţă (un număr total de 31 de staţii). Toate cele 3 linii de transport public însumează cca 
25km.  

Pentru transferul facil între liniile interne propuse şi cele interurbane existente se propune 
organizarea unui terminal de transport public intermodal în zona centrală, la sud de str. Republicii 
şi la nord de cimitirul ortodox, cu o capacitate minimă de 5 microbuze şi un parcaj/garaj de 
biciclete cu pază. 

3.6. Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial 
În raport cu obiectivele stabilite, cu tendinţele actuale de dezvoltare ale oraşului şi cu prognoza 
populaţiei, s-a considerat justificată extinderea teritoriului intravilan în toate localităţile (vezi 
planşele 2.1. şi 2.2. Situaţia existentă şi disfuncţionalităţi). Se propune introducerea în teritoriul 
intravilan a unor terenuri cu o suprafaţă de cca 600 ha.  

Pentru aceste suprafeţe care au fost introduse în intravilan s-a urmărit îndeplinirea următoarelor 
criterii: 
▪ sunt cât mai puţin grevate de restricţii privind protecţia patrimoniului arheologic, a cadrului 

natural şi a reţelelor edilitare; 
▪ nu se află sub incidenţa unor riscuri naturale sau antropice (sau consecinţele acestora pot fi 

uşor controlate); 
▪ au o declivitate mică (sub 10%); 
▪ introducerea lor în intravilan reprezintă un beneficiu cert pentru dezvoltarea oraşului, existând 

deja un interes pentru dezvoltarea sectoarelor de producţie, industrial şi  de depozitare; 
▪ deservirea lor cu utilităţi se poate face cu uşurinţă (se află în continuarea sau în proximitatea 

intravilanului existent). 
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Bilanţul teritorial propus pentru teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale este următorul: 
 

 

 

Bilanţul teritorial propus pe trupuri de intravilan este următorul: 
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Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului intravilan propus este următorul: 
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3.7. Măsuri în zonele cu riscuri naturale şi antropice 

În teritoriul oraşului Bolintin-Vale se identifică zone în care, datorită riscurilor naturale şi antropice, 
se impun condiţionări de construire:  
▪ Zone cu interdicţie definitivă de construire, reprezentate de zonele de protecţie ale cimitirelor 

aflate pe teritoriul extravilan; 
▪ Zone de protecţie în care construirea este posibilă cu avizul / acordul specific al autorităţilor 

competente pentru cazul zonelor de teritoriu intravilan construit aflate în raza de protecţie a 
cimitirelor.  Zone cu interdicţie definitivă de construire, reprezentate de zonele de protecţie 
LEA 400kV, 20kV care traversează teritoriul administrativ al oraşului; 

▪ Zone cu risc mare de inundabilitate (cf. Administraţiei Naţionale Apele Române) în care 
construirea este condiţionată de obţinerea unui aviz de amplasament de la Adiministraţia 
Naţională Apele Române; 

▪ Zone în care construcţia este condiţionată de realizarea unor studii de specialitate, 
reprezentând zonele de protecţie în lungul cursurilor de apă (zone cu potenţial de producere a 
inundaţiilor ca urmare a precipitaţiilor abundente, prăbuşirilor de maluri, eroziunii malurilor etc) 

Recomandări privind măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea şi diminuarea expunerii la riscuri 
naturale şi antropice a perimetrelor localităţilor aferente oraşului Bolintin-Vale: 

▪ Restricţionara construirii în zonele cu potenţial de producere a eroziunilor, acolo unde malul 
este convex: 
 Suseni, cu risc de degradare a construcţiilor situate chiar pe mal; 
 Malu Spart, cu risc ceva mai redus asupra construcţiilor din apropierea malului, care este 

abrupt; 
 Bolintin-Vale, la cotul din avalul podului DJ 601. 

▪ Măsuri pentru reducerea riscului seismic: 
 Punerea în siguranţă a construcţiilor care prezintă pericol de instabiliate şi care 

adăpostesc un număr important de oameni; 
 Creearea unor spaţii tapon pentru adăpostirea provizorie a locatarilor ,în cazul necesităţii 

părăsirii temporare a locuinţelor pe timpul executării lucrărilor de intervenţie sau în caz de 
cutremur; 

 Inventarierea şi expertizarea clădirilor cu risc la un seism de intensitate mare; 
 Completarea cadrului organizatoric pentru luarea măsurilor de urgenţă post seism; 
 Măsuri de îmbunătăţire a informării populaţiei şi a factorilor de decizie la niveluri diferite 

(local şi central) asupra principalelor aspecte legate de riscul seismic şi de măsurile de 
reducere a acestuia 

3.8. Dezvoltarea echipării edilitare 

În prezent oraşul Bolintin-Vale este singura localitate care beneficiază de echipare edilitară, restul 
localităţilor fiind racordate numai la reţeaua de energie electrică. Acesta dispune de sistem de 
alimentare cu apă, gaze naturale şi energie electrică iar sistemul de canalizare a apelor uzate 
este în execuţie. Sistemele de apă şi canalizare nu deservesc în totalitate oraşul dar sunt propuse 
pentru extindere atât în oraş, cât şi în restul localităţilor. 
Locuinţele aflate în partea de nord-vest a localităţii Bolintin-Vale au sisteme proprii de alimentare 
cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate, urmând ca o dată cu dezvoltarea localităţii 
acestea să se conecteze la reţelele hidro-edilitare extinse în noile zone de dezvoltare. 

În extinderile de intravilan propuse prin prezentul P.U.G. este estimată o creştere totală a 
consumatorilor casnici de apă de 1.250 de locuitori, distribuţia în teritoriu astfel: 800 de locuitori în 
Bolintin-Vale, Crivina şi în zona mixtă cu locuire, iar în satele Malu Spart şi Suseni de 450 de 
locuitori. 

3.8.1. Alimentarea cu apă 

Pentru asigurarea alimentării cu apă a locuitorilor oraşului, la nivelul prevăzut de actualele norme 
naţionale, s-a realizat în anul 2015 un studiu de fezabilitate Extindere reţele de alimentare cu apă 
şi canalizare, oraş Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu de către SC HIDROCON DESIGN. 
Extinderea reţelelor de apă în Bolintin-Vale prevăzută în acestă documentaţie se face pe o 
lungime de cca 12 km, cu conducte din materiale performante (PEID).  Reţeaua va fi echipată cu 
cămine de aerisire şi golire (9 buc.), hidranţi supraterani de incendiu Dn 80mm (128 buc.) şi vane 
de sectorizare (42 buc.). Amplasarea reţelei este în întregime pe domeniul public, pe trama 
stradală a oraşului. Pe drumul judeţean conductele sunt pozate pe ambele părţi ale acestuia, iar 
subtraversările drumurilor, a canalului casetat şi a râului Sabar se fac prin foraje orizontale 
dirijate, cu tuburi de protecţie a conductelor de apă. 
Pentru alimentarea cu apă a satelor aparţinătoare oraşului sunt realizate studii de fezabilitate care 
sunt depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale pentru aprobarea finanţărilor. Alimentarea cu apă 
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a satelor Malu Spart şi Suseni este propusă prin studiul de fezabilitate Înfiinţare sistem de 
alimentare cu apă în localităţile Malu Spart şi Suseni, oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu, elaborat 
în 2015 de către SC HIDROCON DESIGN. 
Sistemul de alimentare cu apă este comun pentru cele două sate şi are ca sursă apa subterană 
cantonată în acviferul de mare adâncime „Stratele de Frăţeşti”, orizonturile A şi B. Pentru 
acoperirea debitului necesar la sursă de 15,0 l/s este propus un front de captare cu 3 foraje de 
mare adâncime, de 190,0 m fiecare. Un foraj este amplasat în incinta gospodăriei de apă, iar 
celelalte două în vecinătatea acesteia. Pentru a evita interferările dintre ele, forajele sunt 
amplasate la distanţă de 229 m, între forajul din incinta gospodăriei de apă şi primul foraj din 
exterior şi 210 m între acesta şi următorul foraj al frontului de captare. 
Zona de protecţie sanitară cu regim sever a forajelor din exteriorul gospodăriei de apă este de 
400 m2 pe foraj şi este instituită prin delimitarea cu gard din plasă metalică. 
Conducta de aducţiune a apei de la foraje în gospodăria de apă are lungimea de 557 m şi este 
realizată din materiale performante PEID, PE 100, PN 6, SDR 27,6.  
Gospodăria de apă cuprinde sistemul de clorinare al apei, două rezervoare cu capacitatea de 354 
m3 fiecare, staţie de pompare. Sistemul de clorinare este compus dintr-o pompă dozatoare cu 
comandă electronică, un contor cu impulsuri pentru comanda pompei şi două rezervoare de 200 
litri fiecare pentru stocarea soluţiei de hipoclorit. Rezervoarele de înmagazinare a apei tratate 
sunt supraterane, metalice.  

Suprafaţa ocupată definitiv de gospodăria de apă este de 3.123 m2. Asigurarea zonei de protecţie 
sanitară se realizează prin împrejmuirea suprafeţei gospodăriei cu gard din plasă metalică pe 
cadru metalic.  

Reţeaua de distribuţie a apei are lungimea de 24,8 km, este realizată din tuburi de PEID. Pe reţea 
se vor executa 1.017 branşamente. Pe drumul judeţean conductele sunt pozate pe ambele părţi 
ale acestuia. Subtraversările drumurilor şi a cursurilor de apă se fac prin foraje orizontale dirijate, 
cu tuburi de protecţie a conductelor de apă. 
Alimentarea cu apă a satului Crivina este propusă prin studiul de fezabilitate Înfiinţare sistem de 
alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Crivina, oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu, elaborat 
în 2015 de SC HIDROCON DESIGN. 

Sistemul centralizat de alimentare cu apă al localităţii are ca sursă apa subterană captată din 
acviferul de mare adâncime „Stratele de Frăţeşti”, orizonturile A şi B. Debitul necesar la sursă 
este de 4,0 l/s, care se prelevează prin două puţuri forate de 190-200 m adâncime. Un puţ este 
amplasat în incinta viitoarei gospodării de apă, iar cel de al doilea în afara gospodăriei la o 
distanţă de 250 m, pentru a evita interferările dintre ele. Forajul are zonă de protecţie sanitară 
instituită prin îngrădire cu gard din plasă metalică. 
Conducta de aducţiune a apei prelevate are o lungime de 292 m şi este realizată din materiale 
performante (PEID). 

Gospodăria de apă are o suprafaţă definitivă de 1.260 m2 şi cuprinde sistemul de clorinare al apei 
brute, rezervorul de înmagazinare al apei potabilă şi staţia de pompare. Sistemul de clorinare 
cuprinde, la rândul său, o pompă dozatoare cu comandă electronică, contor cu impulsuri pentru 
comanda pompei şi un rezervor de 100 m3 pentru stocarea soluţiei de hipoclorit.  
Rezervorul de apă necesar înmagazinării apei potabile are capacitatea de 215 m3, este metalic, 
suprateran. 

Reţeaua de distribuţie a apei potabile are o lungime de 7,03 km şi este realizată din tuburi de 
PEID. Pe reţea se vor executa 372 de branşamente.  
Terenurile aflate în interiorul zonelor de protecţie vor fi înierbate şi plantate cu pomi. 
Considerând că distribuţia apei potabile se realizează în procent de 100% prin instalaţii interioare 
de apă rece, caldă şi canalizare, cu prepararea individuală a apei calde (qspecific = 100 l/om/zi) 
necesarul de apă pentru viitorii consumatori este: 
▪ Bolintin-Vale, Crivina, zona mixtă cu locuire: Qzi max = 112 m3/zi (1,3 l/s), Qorar max = 14,1 m3/h 

(3,9 l/s); 
▪ Malu Spart, Suseni: Qzi max = 63 m3/zi (0,73 l/s), Qorar max = 7,9 m3/h (2,2 l/s). 
Rezerva intangibilă de apă pentru incendiu asigură volumul de apă pentru stins un incendiu 
interior şi unul exterior, precum şi volumul de apă pentru consum pe perioada incendiului. Debitul 
de refacere a acestei rezerve în 24 de ore este: 
▪ Bolintin-Vale, Crivina şi zona mixtă cu locuire: QRI=  85,1 m3/zi (0,98 l/s); 
▪ Malu Spart, Suseni: QRI = 72,1 m3/zi (0,83 l/s). 
Rezerva de apă potabilă a localităţilor asigură volumul de apă necesar compensării consumului 
orar al populaţiei, volumul de apă pentru stins incendiu şi volumul de apă pentru consum în caz 
de avarie a sistemului de apă (Tavarie = 12 ore) este: 
▪ Bolintin-Vale, Crivina, zona mixtă cu locuire: Vrezervă = 111,5 m3, stocată într-un rezervor cu o 

capacitate de 125 m3; 
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▪ Malu Spart, Suseni: Vrezervă = 87 m3, stocată într-un rezervor de 100 m3 capacitate. 

Cerinţa de apă la sursă, din care se asigură debitul zilnic maxim, debitul de refacere a rezervei de 
incendiu şi volumul de apă necesar acoperirii pierderilor tehnologice şi a nevoilor proprii 
sistemului de alimentare cu apă este: 
▪ Bolintin-Vale, Crivina şi zona mixtă cu locuire: QRI= 242,5  m3/zi (2,8 l/s); 
▪ Malu Spart, Suseni: QRI = 166,2 m3/zi (1,9 l/s). 

Soluţia propusă pentru asigurarea alimentării cu apă a noilor zone este conectarea la sistemele 
de apă existente sau propuse prin studiile de fezabilitate. Astfel, pentru Bolintin-Vale, Crivina şi 
zona mixtă cu locuire este necesară extinderea frontului de captare al oraşului cu un foraj de 
adâncime. Amplasarea lui se face la o distanţă mai mare de 200 m de ultimul foraj al frontului, 
pentru evitarea interferării lor. De asemenea, este necesar un rezervor suplimentar, metalic, 
suprateran, cu capacitatea de 125 m3, amplasat în viitoarea gospodărie de apă a satului Crivina, 
care necesită extinderea suprafeţei actuale. 

Pentru extinderile din satele Malu Spart şi Suseni este necesar un foraj de adâncime, care se 
propune a fi amplasat în continuarea celor două foraje propuse prin studiul de fezabilitate, la o 
distanţă de peste 200 m pentru a evita interferările cu celelalte foraje. Pentru stocarea apei 
potabile suplimentare este necesar un nou rezervor de 100 m3 capacitate, metalic, suprateran, 
care este amplasat în viitoarea gospodărie de apă a celor două sate.  
Reţelele de distribuţie acoperă întreaga tramă stradală propusă în noile extinderi, sunt realizate 
din materiale agrementate conform actualelor reglementări naţionale, precum şi legislaţiei şi 
standardelor naţionale armonizate cu legislaţia europeană (polietilenă de înaltă densitate-PEHD) 
sunt echipate cu cămine de vane pentru aerisire şi golire, de sectorizare, cămine de 
branşamente, hidranţi supraterani pentru incendiu exterior, staţii de pompare. Subtraversările de 
ape şi de drumuri se fac cu protecţia tuburilor reţelei de distribuţie. 

3.8.2. Canalizarea şi epurarea apelor uzate 

Pentru îmbunătăţirea serviciului de canalizare a apelor uzate din oraşul Bolintin-Vale este realizat 
studiul de fezabilitate Extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare, oraş Bolintin-Vale, judeţ 
Giurgiu, elaborat în 2015 de SC HIDROCON DESIGN.  

Studiul propune extinderea reţelelor de canalizare a apelor uzate în zonele unde aceasta nu a 
fost prevăzută în proiectele anterioare. Lungimea reţelelor în aceste zone este de 11,86 km, 
conductele având diametrul de 250-280 mm. Circulaţia apei prin reţea se face fie gravitaţional, fie 
prin pompare spre reţeaua existentă de canalizare a oraşului. Pe reţea se montează cămine de 
vizitare (278 buc.) iar subtraversările de drumuri, ale canalului casetat şi ale râului Sabar se fac 
prin foraje orizontale dirijate şi cu tuburi de protecţie. Subtraversările sunt prevăzute stânga-
dreapta (amonte-aval) cu cămine de vizitare. Amplasarea reţelei se face pe străzile oraşului, 
aflate pe domeniul public. 

Staţiile de pompare a apei uzate, în număr de 13 bucăţi, sunt construcţii subterane monobloc, 
prefabricate din PEID cu pereţi dubli, pentru evitarea infestării pânzei freatice în cazul fisurării 
unuia dintre pereţi. Acestea sunt amplasate de-a lungul reţelei, în afara părţii carosabile, pe teren 
aparţinând domeniului public.  

Apele uzate colectate de noua reţea sunt descărcate în reţeaua de canalizare existentă a 
oraşului. 
Pentru canalizarea apelor uzate din localităţile Suseni şi Malu Spart este realizat studiul de 
fezabilitate Înfiinţare sistem de canalizare menajeră în localităţile Malu Spart şi Suseni, oraş 
Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu, elaborat în 2015 de SC HIDROCON DESIGN.. 

Documentaţia prevede realizarea reţelelor de canalizare cu evacuare într-o staţie de epurare 
proprie. Reţeaua de canalizare este proiectată să deservească integral cele două localităţi, are o 
lungime de 20,55 km, este realizată din tuburi de PVC, cu diametre de 200 şi 315 mm. Pe reţea 
sunt prevăzute 675 cămine de vizitare, amplasate la fiecare intersecţie, la fiecare schimbare de 
direcţie în plan orizontal sau vertical, precum şi în zonele de aliniament la distanţe maxime de  60 
m între ele. 

Staţiile de pompare propuse asigură circulaţia apei uzate în reţea pe zonele unde cota terenului 
nu permite curgerea gravitaţională. Acestea sunt construcţii subterane monobloc, cu pereţi dubli 
pentru asigurarea etanşeităţii construcţiei în cazul deteriorării, evitându-se astfel infiltrarea de apă 
uzată în pânza de apă freatică. 
Staţia de epurare propusă este dimensionată pentru o capacitate de 4.000 locuitori echivalenţi 
(debit specific echivalent de 120 l/om/zi) şi funcţionează cu două trepte de epurare, mecanică şi 
biologică. Staţia ocupă o suprafaţă de 1.000 m2 (40x25 m) pe domeniu public şi este amplasată la 
o distanţă minimă de 150 m faţă de zona de locuit. Parametrii de calitatea ai apei epurate la 
evacuarea în râul Argeş trebuie să respecte prevederile normativului NTPA 001/2002. 
Pentru canalizarea apelor uzate din localitatea Crivina a fost întocmit studiul de fezabilitate 
Înfiinţare sistem de alimentare cu apă şi canalizare în localitatea Crivina, oraş Bolintin-Vale, 
judeţul Giurgiu, elaborat în 2015 de SC HIDROCON DESIGN. Reţeaua de canalizare a apelor 
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uzate funcţionează gravitaţional, cu descărcarea apelor colectate în staţia de epurare a oraşului 
Bolintin-Vale. Lungime totală este de 4,1 km şi este realizată din materiale conforme cu normele 
actuale din domeniu, respectiv PVC cu diametre de 200-250 mm şi din PEID cu diametre de 225 
şi 280 mm. Pe reţea sunt prevăzute 128 de cămine de vizitare şi 4 staţii de pompare. Reţeaua 
subtraversează prin foraj orizontal dirijat şi cu tub de protecţie un apeduct aparţinând SC Apa 
Nova SA, canalul de derivaţie râul Argeş, pârâul Sabar şi DC 133. 

Pe străzile Barajului şi Gârlei colectoarele de canalizare se realizează din tuburi PEID, marcate 
cu bandă roşie din polietilenă, datorită prezenţei pe aceste străzi a unui apeduct de apă brută, 
care tranzitează apa din râul Argeş în râul Dâmboviţa, în predecantorul din staţia de tratare 
Arcuda în scopul suplimentării debitului acestuia pe perioadele secetoase. Banda de polietilenă 
este folosită pentru protecţia împotriva eventualelor exfiltrări de apă uzată din reţeaua de 
canalizare şi a infiltrării acesteia în apeduct, având în vedere imposibilitatea asigurării distanţei 
minime de protecţie normată, ca urmare a spaţiului disponibil limitat (domeniul public) pe străzile 
respective. 

Staţiile de pompare sunt construcţii subterane monobloc, cu pereţi dublii pentru evitarea 
exfiltraţiilor de apă uzată în pânza freatică. 
Construcţiile propuse se încadrează în clasa de importanţă III şi categoria 4, conform STAS 4273-
83 şi a Ghidului de proiectare GP 104/06. Construcţiile sunt de categorie normală, conform HG 
766/1997. 

Apele uzate rezultate de la viitorii consumatori (Bolintin-Vale, Crivina, zona mixtă cu locuire - 
242,5 m3/zi şi Malu Spart- Suseni - 166,2 m3/zi) sunt canalizate prin sistem separativ. Apele uzate 
menajere de la populaţie sunt colectate printr-o reţea de canale din PVC, material agrementat 
conform normelor în vigoare din domeniu, şi sunt dirijate gravitaţional către reţeaua de canalizare 
a oraşului Bolintin-Vale sau către reţelele propuse din celelalte sate aparţinătoare oraşului. 
Reţeaua este echipată cu cămine de vizitare, staţii de pompare pentru asigurarea circulaţiei apei 
uzate prin canale, cămine de racord a locuinţelor la reţeaua de canalizare. 
Staţiile de epurare necesită extinderi pentru preluarea debitelor suplimentare de apă uzată. 
Apele pluviale sunt dirijate prin sistematizarea verticală a terenului către rigolele stradale şi de aici 
sunt evacuate în receptorii naturali cei mai apropiaţi. 
În documentaţia de P.U.G. sunt prevăzute, pe termen lung, parcuri de activităţi, pentru care se 
estimează o suplimentare cu 10% a necesarului de apă potabilă. În aceste condiţii au rezultat 
următoarele cantităţi de apă: Qzi max = 123,2 m3/zi (1,43 l/s) pentru Bolintin-Vale şi Qzi max = 69,3 
m3/zi (0,8 l/s) pentru Malu Spart-Suseni. Rezerva de apă potabilă este de 117,1 m3 pentru 
Bolintin-Vale şi Crivina şi de 90,2 m3 pentru Malu Spart şi Suseni. Rezervoarele propuse pentru 
stocarea acestor volume au capacităţi de 125 m3, respectiv 100 m3. 

Debitul la sursa de apă este de 259,4 m3/zi (3,0 l/s) pentru Bolintin-Vale - Crivina şi 176,1 m3/zi 
(2,0 l/s) pentru Malu Spart-Suseni. 

Se observă că în situaţia suplimentării consumatorilor casnici propuşi în noile extinderi ale 
intravilanului cu cei din viitoarele parcuri de activităţi, cele două puţuri forate propuse acoperă 
surplusul de debit şi rezervoarele propuse au capacitatea de stocare a volumului de apă 
suplimentar. 

Debitele de apă uzată rezultate pot fi preluate în staţiile de epurare propuse, având în vedere că 
staţiile sunt modulare şi se pot extinde cu numărul de module necesar asigurării epurării apei 
uzate la valorile de calitate prevăzute în normele în vigoare. 
Propunerile de extindere a fronturilor de captare şi a rezervei de stocare a apei potabile se vor 
realiza etapizat în funcţie de fondurile financiare şi de interesele administraţiei locale.  
Se consideră că lucrările propuse pentru extinderea şi realizarea sistemelor de alimentare cu apă 
şi canalizarea şi epurarea apelor uzate au un impact pozitiv asupra mediului înconjurător şi a 
aşezărilor urbane constituind în ansamblu măsuri de protecţie a factorilor de mediu (sol, apă, aer) 
şi a populaţie.  
Standardele, legile şi normele care au stat la baza propunerilor prezentate sunt: 
▪ Legea 10/1995 – calitatea în construcţii; 
▪ Legea 50/1991 – autorizarea executării lucrărilor de construcţii (republicată cu modificări şi 

completări ulterioare); 
▪ Legea 107/1996 – legea apelor cu modificări şi completări ulterioare; 
▪ SR 1343-1/2006 – Alimentare cu apă. Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru 

localităţi urbane şi rurale; 
▪ SR 1846/2006 – Canalizări exterioare. Prescripţii de proiectare. Determinarea debitelor de 

ape uzate de canalizare; 
▪ STAS 3051/91 – Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. 

Prescripţii fundamentale de proiectare; 
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▪ STAS 6054/77 – Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului 
României; 

▪ STAS 11100/1-93 – Zonarea seismică. Macrozonarea teritoriului României; 
▪ HG 930/2005 – Hotărâre pentru aprobarea „Normelor specifice privind caracterul şi mărimea 

zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică”; 
▪ NP 089/2003 – Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor 

uzate orăşeneşti. Staţii de epurare de capacitate mică şi foarte mică; 
▪ OMS 119/2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de 

viaţă al populaţiei; 
▪ SR 8591/1997 – Reţele edilitare subterane. Condiţii de amplasare; 
▪ STAS 9312/1987 – Subtraversări de cale ferată şi drumuri la conducte; 
▪ STAS 4273/83 – Construcţii hidrotehnice. Încadrarea în clase de importanţă; 
▪ NTPA 001/2002 – Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate 

industriale şi urbane la evacuarea în receptorii naturali; 
▪ NTPA 002/2002 - Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de 

canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare; 
▪ NTPA 011/2002 – Normă tehnică privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate 

orăşeneşti. 

BREVIAR DE CALCUL 

Consumatori casnici: Ptotală = 1250 persoane, distribuită astfel: 
▪ Bolintin-Vale, Crivina, zona mixtă cu locuire: 800 persoane; 
▪ Malu Spart, Suseni: 450 persoane. 

BOLINTIN-VALE, CRIVINA, ZONA MIXTĂ CU LOCUIRE 

1. Debit specific şi coeficienţi de corecţie, pentru distribuţia apei prin instalaţii interioare de apă 
rece, caldă şi canalizare cu prepararea individuală a apei calde 

Kzi = 1,40 

Ko = 3,0  variaţia orară 

Ks = 1,07 nevoi ale sistemului de apă 

Kp = 1,15 pierderi admisibile în sistemul de apă 

2. Necesar de apă 

2.1. Nevoi gospodăreşti 
Qzi max = 1/1000∑Ni qspKzi 

Qo med = 1/24Qzi max 

Qo max = 1/24Qzi max Ko = Qo med Ko 

Qzi max= 1/1000x800x1,40x100=112 m3/zi (1,3 l/s) 

Qo med= 1/24Qzi max = 1/24x112= 4,7 m3/h (1,3 l/s) 

Qo max= Qo med Ko = 3x4,7= 14,1 m3/h (3,9 l/s) 

2.2 Necesar pentru combaterea incendiului 

VRI = Vinc + Vconsum  →  rezerva intangibilă de incendiu 

Vinc = 1/1000(nii qii Tii 60 + nie qie Tie 3600), în care: 

nii = 1 incendiu interior, qii = 2,5 l/s, Tii = 10 min. 

nie = 1 incendiu exterior, qie = 5,0 l/s, Tie = 3 ore 

Vinc = 1/1000 (1x2,5x10x60 + 1x5x3x3600) = 55,5 m3 

Vconsum = aQo max Tie , în care a = 0,7 stingerea incendiului cu motopompe,   Tie = 3 ore 

Vconsum= 0,7x14,1x3 = 29,6 m3 

VRI = 55,5+29,6 = 85,1 m3 

QRI = VRI/TRIx24 =85,1/24x24=85,1 m3/zi (0,98 l/s) refacerea rezervei de apă pentru 
incendiu, pentru TRI =24 ore 

3. Rezerva de apă potabilă 

Vrez,1 = Vcompensare +Vinc 

Vrez,2 = Vcompensare+Vavarie 

Vcompensare = aQzi max = 0,5x112 m3 = 56 m3, în care: a = 0,5 coeficient variabil în funcţie de 
numărul locuitorilor 
Vavarie = 60% Qor med Tavarie,  în care Tavarie=12 ore 

Vavarie =60%x4,7x12 = 33,8 m3 

Vrez,1 = 56+ 55,5 = 111,5 m3 
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Vrez,2 = 56 + 33,8 = 89,8 m3 

se alege un rezervor de 125 m3 capacitate. 

4. Cerinţa de apă la sursă 

C = KpKs(Qzi max + QRI) = 1,07x1,15(112+85,1) = 242,5 m3/zi (2,8 l/s) 

5. Debit de ape uzate menajere 

Quz max  = C =  242,5 m3/zi (2,8 l/s) 

MALU SPART, SUSENI 

1. Debit specific şi coeficienţi de corecţie, pentru distribuţia apei prin instalaţii interioare de apă 
rece, caldă şi canalizare cu prepararea individuală a apei calde 

Kzi = 1,40 

Ko = 3,0  variaţia orară 

Ks = 1,07 nevoi ale sistemului de apă 

Kp = 1,15 pierderi admisibile în sistemul de apă 

2. Necesar de apă 

2.1 Nevoi gospodăreşti 
Qzi max = 1/1000∑Ni qspKzi 

Qo med = 1/24Qzi max 

Qo max = 1/24Qzi max Ko = Qo med Ko 

Qzi max= 1/1000x450x1,40x100=63 m3/zi (0,73 l/s) 

Qo med= 1/24Qzi max = 1/24x63= 2,63 m3/h (0,73 l/s) 

Qo max= Qo med Ko = 3x2,63= 7,9 m3/h (2,2 l/s) 

2.2 Necesar pentru combaterea incendiului 

VRI = Vinc + Vconsum    →  rezerva intangibilă de incendiu 

Vinc = 1/1000(nii qii Tii 60 + nie qie Tie 3600), în care: 

nii = 1 incendiu interior, qii = 2,5 l/s, Tii = 10 min. 

nie = 1 incendiu exterior, qie = 5,0 l/s, Tie = 3 ore 

Vinc = 1/1000 (1x2,5x10x60 + 1x5x3x3600) = 55,5 m3 

Vconsum = aQo max Tie , în care a = 0,7 stingerea incendiului cu motopompe,    Tie = 3ore 

Vconsum= 0,7x7,9x3 = 16,6 m3 

VRI = 55,5+16,6 = 72,1 m3 

QRI = VRI/TRIx24 =72,1/24x24 = 72,1 m3/zi (0,83 l/s) refacerea rezervei de apă pt. incendiu, 
pentru TRI =24 ore 

3. Rezerva de apă potabilă 

Vrez,1 = Vcompensare +Vinc 

Vrez,2 = Vcompensare+Vavarie 

Vcompensare = aQzi max = 0,5x63 m3 = 31,5 m3 , în care: a = 0,5 coeficient variabil funcţie de 
numărul locuitorilor 
Vavarie = 60% Qor med Tavarie,  în care Tavarie=12 ore 

Vavarie =60%x2,63x12 = 18,9 m3 

Vrez,1 = 31,5+ 55,5 = 87 m3 

Vrez,2 = 31,5 + 18,9 = 50,4 m3 

se alege un rezervor de 100 m3 capacitate. 

4. Cerinţa de apă la sursă 

C = KpKs(Qzi max + QRI) = 1,07x1,15(63+72,1) = 166,2m3/zi (1,9 l/s) 

5. Debit de ape uzate menajere 

Quz max  = C =  166,2m3/zi (1,9 l/s) 
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3.8.3. Alimentarea cu energie electrică 

În ceea ce priveşte necesităţile viitoare cu privire la instalaţiile electrice pentru extinderile în 
zonele de agreement/dezvoltări urbane sau de altă natură, asigurarea alimentării cu energie 
electrică se va realiza prin dezvoltarea/ extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, 
construirea unor noi linii de medie tensiune, a unor noi posturi de transformare şi reţele de joasă 
tensiune, în conformitate cu necesarul de putere al zonei ce urmează a se dezvolta. 
Pentru zona industrială se va avea în vedere dezvoltarea/extinderea reţelelor de distribuţie a energiei 
electrice. Se vor construii noi posturi de transformare a căror putere va fi în conformitate cu solicitările 
fiecărui dezvoltator/investitor. Alimentarea cu energie electrică a posturilor de transformare se va 
realiza prin construirea/extinderea reţelei existente de medie tensiune existentă în zonă. 
Având în vedere creşterea gradului de dotare cu aparate electrice şi noile construcţii ce se vor 
executa se vor reevalua posturile de transformare existente şi se vor executa posturi noi 
amplasate în centrele de consum. Evaluarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice se 
realizează anual de către operatorul de distribuţie ENEL Distribuţie Muntenia SA – Centrul de 
exploatare MT JT Giurgiu. 

În vederea alimentării cu energie electrică în mod eficient şi sigur, se impune adoptarea unor 
soluţii care să aibă în vedere confortul locuitorilor, eliminarea disfuncţionalităţilor, creşterea 
siguranţei în alimentarea cu energie electrică şi protejarea mediului. 
Sarcina de bază a primăriei rămâne aceea de a asigura iluminatul public în cele mai bune condiţii. 
Prin prezenta documentaţie se recomandă realizarea în toate localităţile a unui sistem de iluminat 
public verde (prin utilizarea energiei solare; acest proiect se poate face prin valorificarea 
oportunităţilor oferite de programele speciale cu finanţare europeană pentru implementarea 
tehnologiilor fotovoltaice).  

Măsurile propuse prin prezentul P.U.G. ţin cont de disfuncţionalităţile identificate, dar şi de 
dezvoltarea oraşului pe termen mediu şi lung. 
Pentru remedierea problemelor datorate uzurii fizice şi morale a echipamentelor electrice de 
distribuţie existente se propun lucrări de modernizare şi de mentenanţă având ca rezultat final 
menţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor la parametrii de calitate şi siguranţă proiectaţi. Aceste 
lucrări vor include utilizarea sistemelor moderne de control şi management al distribuţiei şi calităţii 
energiei electrice furnizate. 

Totodată, se propune trecerea în subteran a unor linii electrice aeriene de distribuţie, amplasate 
în intravilan, ţinandu-se cont, astfel, de prevederile Regulamentului general de urbanism 
completat prin HG nr. 490/2011. 

Se vor avea în vedere obiectivele, aflate în stadiul de proiect ale operatorului de distribuţie ENEL 
Distribuţie Muntenia SA: 
▪ trecerea la 20 kV şi mărirea gradului de siguranţă în alimentarea cu energie electrică în zonă; 
▪ modernizarea LEA 0,4 kV aferentă oraşului Bolintin-Vale. 

Conform ENEL Distribuţie Muntenia SA, instalaţiile deţinute de aceasta respectă Standardul de 
performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.  

Prin accesarea unor fonduri europene, Primaria Oraşului Bolintin-Vale va iniţia procedurile de 
modernizare/reabilitare ale drumului judetean 401A. Aceste lucrări de modernizare/reabilitate au 
o influenţă majoră asupra reţelei de transport a energiei electrice existentă în zona analizată, 
nefiind îndeplinite condiţiile de coexistenţă dintre LEA 400kV şi drumul judeţean în conformitate 
cu normele şi normativele în vigoare. În consecinţă, înaintea realizării lucrărilor de modernizare a 
drumului judeţean se vor executa lucrări în LEA 400kV Urecheşti - Domneşti astfel încât să poată 
fi realizate condiţiile de coexistenţă dintre aceasta şi drumul judeţean. Lucrările necesare sunt 
descrise în Studiul de Coexistenţă nr. 41/2013 întocmit de S.C. ENERGO IMPACT S.R.L. 

3.8.4. Alimentarea cu energie termică şi gaze naturale 

În prezent în România alimentarea cu energie termică este din ce în ce mai interdependentă de 
alimentarea cu gaze naturale, interdependenţă evidenţiată de creşterea numărului consumatorilor 
individuali de gaze naturale, precum şi de amplificarea sistemelor de transport şi distribuţie, dar şi 
de reducerea, în unele cazuri până la desfiinţare, a sistemelor de alimentare centralizată cu 
energie termică (SACET) în multe localităţi. Utilizarea gazelor naturale conduce, pe lângă 
avantajele certe ale comodităţii utilizării acestui combustibil, şi la obligativitatea folosirii raţionale a 
acestuia prin montarea unor echipamente cu randament ridicat, cu funcţionare automatizată şi 
sigură, precum şi cu eficienţă şi responsabilitate inclusiv din partea utilizatorilor finali.   
Sistemul de încălzire cu centrale termice individuale are ca avantaje: 
▪ Posibilitatea echipării locuinţelor şi a celorlalte clădiri cu surse de încălzire proprii pe măsura 

edificării lor, fără o grupare semnificativă a consumatorilor, precum şi folosirea de către 
fiecare dintre utilizatori a unui alt tip de combustibil (gazos, lichid, solid), cu posibilitatea 
trecerii de pe un tip de combustibil pe altul, inclusiv prin folosirea energiei din surse 
regenerabile); la consumatorii importanţi este bine să existe o rezervă de combustibil lichid 
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sau GPL pentru situaţiile de vârf de consum din perioadele friguroase când nu se poate 
asigura alimentarea optimă cu gaze naturale; 

▪ Utilizarea unui singur contor, cel de gaze naturale pentru măsurarea consumului de energie 
termică pentru încălzire, prepararea apei calde menajere, prepararea hranei, precum şi pentru 
utilizări tehnologice; 

▪ Gestionarea independentă a consumului de căldură şi deci a celui de gaze naturale, prin 
modularea sarcinii pe un domeniu larg (0,4…1,1 Q nominal), păstrând un randament ridicat 
(>90%) şi menţinând practic constant nivelul emisiilor de noxe pe întregul domeniu de 
funcţionare; 

▪ Posibilitatea reglării şi programării automate a cantităţilor de căldură de către fiecare utilizator 
final în funcţie de temperatura exterioară, de confortul termic dorit, dar şi de posibilităţile 
financiare ale acestuia.  

▪ În ceea ce priveşte diferiţii utilizatori racordaţi la aceeaşi sursă (exemplu: centrala termică de 
bloc), montarea aparatelor de înregistrare a temperaturii corpurilor de încălzire şi a robinetelor 
termostatice, cu un program de calcul corespunzător, poate conduce la o reducere a 
consumurilor de căldură de cca 20-25% şi la o distribuţie mai corectă a costurilor; 

▪ Eliminarea totală a reţelelor de agent termic între o sursă comună şi diverşii consumatori 
racordaţi. 

Dezavantajele încălziri cu centrale termice individuale constau în: 
▪ Utilizarea unui combustibil fosil valoros, obţinut din ce în ce mai mult din import; 
▪ Existenţa unui număr mare de puncte de ardere cu necesitatea asigurării sistemelor de 

evacuare a gazelor de ardere de la fiecare centrală termică şi poluarea zonei înconjurătoare; 
▪ În cazul locuinţelor colective: necesitatea realizării unei izolări termice sporite între spaţiile din 

aceeaşi clădire pentru a asigura un confort termic corespunzător şi a limita influenţa modului 
de funcţionare a instalaţiei dintr-un spaţiu asupra celor învecinate; 

▪ Imposibilitatea utilizării altor combustibili decât gazele naturale, rezervoarele de combustibilul 
lichid şi gaz petrolier lichefiat necesitând spaţii de depozitare şi distanţe minime de siguranţă, 
care, în general, nu pot fi asigurate la mobilarea finală a teritoriului; 

▪ Creşterea, în perspectivă apropiată, a preţului gazelor naturale şi introducerea taxei pentru 
combaterea poluării mediului. 

Trebuie totuşi subliniat că proiectarea locuinţelor colective s-a făcut pornindu-se de la premisa că 
acestea funcţionează ca un tot unitar, pierderile de căldură fiind calculate numai spre exterior, nu 
şi între apartamente. 
O variantă de asigurare a energiei termice o poate constitui alimentarea de la grupuri/centrale de 
cogenerare electro–termică de mică şi medie capacitate care să producă atât energie electrică, 
cât şi apă fierbinte, fiecare grup/centrală de cogenerare urmând a alimenta cu energie electrică şi 
termică clădiri având aceeaşi utilizare sau asemănătoare ca regim termic şi program de utilizare 
sau care se află în vecinătate.  
În ceea ce priveşte consumatorii din locuinţele individuale, utilizarea gazelor naturale constituie la 
ora actuală soluţia cea mai utilizată, dar şi optimă din punct de vedere al exploatării, cu toate 
costurile iniţiale mai ridicate. 
Este de remarcat faptul că utilizarea (micro)centralelor termice, dar şi a sobelor cu arzătoare 
automatizate funcţionând pe gaze naturale în locuinţele individuale creează mai puţine riscuri 
decât în blocurile de locuinţe, inclusiv datorită responsabilităţii unice a utilizatorului final. 

Se recomandă în primul rând echiparea tuturor obiectivelor de utilitate publică şi mai ales a celor 
cu aglomerări de persoane (şcoli, grădiniţe, creşe, spitale, etc.) cu centrale termice proprii, pentru 
diminuarea punctelor de foc şi implicit a riscului de incendiu şi accidente. Există în acest fel şi 
posibilitatea preparării apei calde menajere şi utilizării ei la toate punctele de consum din aceste 
clădiri. În cazul încălzirii centrale, cazanele/centralele termice utilizate trebuie să fie automatizate, 
cu grad redus de poluare, urmând a se acorda o atenţie deosebită realizării unui ansamblu corect 
calculat şi executat arzător–cazan–coş. Coşul va fi realizat conform prevederilor legale din punct 
de vedere al prevenirii incendiilor, respectiv izolat termic şi amplasat la distanţă faţă de 
elementele combustibile ale clădirii, fiind etanş la gaze arse şi scântei.  
Este necesară reabilitarea termică a clădirilor de interes public, a blocurilor de locuinţe şi a 
locuinţelor individuale. Este important ca anvelopa construcţiilor, prin care acestea pierd căldura 
în timpul iernii (şi o primesc din mediul exterior vara) să îndeplinească o serie de condiţii care 
sunt prevăzute în Normativul C 107/2005 privind calculul termotehnic al elementelor de 
construcţie ale clădirilor (în special Partea 1–Normativ privind calculul coeficienţilor globali de 
izolare termică la clădirile de locuit C 107/1), publicat în Monitorul Oficial nr. 1124 bis din 
13.12.2005, şi modificat prin Ordinul nr. 2513 din 22.11.2010 – intrat în vigoare din 01.01.2011. 

Detaliile de execuţie ale anvelopei şi izolaţiilor termice se vor definitiva în condiţii de eficienţă 
economică, pentru ca locuinţele şi celelalte clădiri proiectate să se încadreze în prevederile 
normativului amintit şi, implicit, ale Legii 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor. 
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Cele mai importante condiţii care trebuie îndeplinite de anvelopa construcţiilor sunt: 
▪ Asigurarea unei rezistenţe termice cât mai ridicate, în condiţii de eficienţă economică; 
▪ Realizarea unui coeficient global de izolare termică sub valoarea normată; 
▪ Realizarea unei diferenţa minime între temperatura aerului interior şi cea a suprafeţei 

interioare a elementelor de construcţie; 
▪ Masivitatea termică a elementelor de construcţie care să permită reducerea amplitudinii 

oscilaţiilor temperaturii aerului exterior care se resimt în interior; 
▪ Asigurarea unei defazări în timp între variaţia temperaturii exterioare şi variaţia resimţită în 

interior.  

De asemenea, reabilitarea termică a clădirilor publice şi a blocurilor de locuinţe prezintă o serie 
de avantaje, printre cele mai importante numărându-se: 
▪ Reducerea consumului de energie termică pentru încălzire (iarna) şi a celui de energie 

electrică (vara), cu reducerea corespunzătoare a costurilor; 
▪ Creşterea gradului de confort în încăperi prin reducerea diferenţei de temperatură dintre aerul 

interior şi temperatura radiantă a pereţilor, atât iarna, cât şi vara; 
▪ Scăderea vârfurilor de sarcină la consumul de gaze, respectiv de energie electrică, cu 

avantaje în fiecare dintre aceste sisteme; 
▪ Reducerea gradului de poluare a mediului. 

Pentru îmbunătăţirea gradului de confort din clădirile de locuit unde se montează tâmplărie 
etanşă cu geam termoizolant tip termopan se recomandă montarea unor sisteme de ventilaţie 
higroreglabile pentru păstrarea în încăperi a unei umidităţi corespunzătoare (φ=45…60%), 
cuplată cu instalaţii de evacuare mecanică din bucătării şi băi, eventual cu montarea de 
recuperatoare de căldură. 
Utilizarea combustibilului solid se poate face, ca şi până acum, în sobe clasice de teracotă cu 
acumulare de căldură, precum şi în alte surse de energie termică care pot alimenta mai multe 
încăperi, unele dintre ele fiind cazanele care funcţionează pe principiul gazeificării lemnului. 
Un alt tip de cazan care poate fi utilizat poate fi acela care foloseşte drept combustibil peleţii 
(peletele) de lemn rezultaţi din compactarea (sinterizarea) rumeguşului de lemn. Este un sistem 
care, pe de o parte, găseşte o utilizare rumeguşului rezultat de la exploatările forestiere şi care, 
aruncat în râuri, ar distruge fauna şi flora prin consumarea oxigenului şi, pe de altă parte, evită 
pericolul de explozie pe care îl poate avea arderea ca atare a rumeguşului în cazane. 
Pentru a rezolva problema neutralizării deşeurilor se pot utiliza centrale pe biomasă cu 
cogenerare de înaltă eficienţă, cu instalaţii de gazeificare, în cadrul cărora se pot procesa 
deşeurile municipale solide, deşeuri industriale solide, cărbune, lemn, pneuri uzate, materiale 
plastice şi biomasă, ce vor fi transformate în electricitate şi energie termică cu care se pot 
alimenta diverse obiective. Aceste centrale se pot monta în zonele unde se consideră necesare şi 
sunt condiţii de funcţionare optimă. Prin această propunere se poate asigura alimentarea cu 
energie electrică şi termică a unor noi consumatori. Prin gazeificare materia organică este 
transformată într-un gaz combustibil utilizat pentru obţinerea energiei, iar cenuşa rezultată se 
poate folosi la fabricarea sticlei şi a materialelor de construcţii sau ca îngrăşământ.  
În ceea ce priveşte utilizarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) acestea prezintă avantajul că, 
dacă este cazul, instalaţia de ardere poate fi trecută uşor pe gaze naturale, pot fi utilizate şi 
pentru prepararea hranei, nu sunt poluante cu bioxid de sulf sau pulberi şi, de asemenea, 
rezervorul poate fi recuperat de către firma care livrează GPL (BUTAN GAS ROMANIA, SHELL 
GAS etc.) fără a apărea problemele de poluare a mediului care apar la postutilizarea 
rezervoarelor de combustibil lichid. În Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G.40 sunt 
prezentate distanţele minime de siguranţă între depozitele de GPL cu recipiente fixe supraterane 
şi obiectivele învecinate în conformitate cu prevederile Normativului I 31 – 1999 pentru 
proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL). 
Sistemul de repartiţie şi distribuţie a gazelor naturale în oraşul Bolintin-Vale este în funcţiune de 
10 ani, fiind realizat, aşa cum s-a menţionat mai sus, astfel încât să poată fi extins şi să poată 
prelua noii consumatori din zona intravilanului existent şi a zonelor învecinate. 
Echipamentele moderne permit amplificarea capacităţii SRMP şi SRS fără extinderea spaţiilor de 
montare, cu funcţionare automată, în condiţii de siguranţă în funcţionare. 
Pentru conductele de repartiţie (medie presiune – între 2 şi 6 bari) şi de distribuţie (redusă 
presiune - sub 2 bar) a gazelor naturale, este obligatoriu să se respecte prevederile Normelor 
tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale 
NTPEE 2008, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2009 şi publicate în MO 255 
bis/16.04.2009 (care au înlocuit Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de 
alimentare cu gaze naturale – indicativ NT-DPE-01/2004), modificate şi completate prin Ordinul 
nr. 19 din 6 iulie 2010. 

                                                           
40 Cap. 6: Anexe - subcapitolul 6.2. Condiţii de protecţie a reţelelor tehnico-edilitare şi servituţile impuse de către 
acestea vecinătăţilor.  
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La instalaţiile de utilizare a gazelor naturale este necesară respectarea următoarelor: 
▪ Încăperea în care vor fi amplasate aparate consumatoare de gaze naturale va corespunde din 

punct de vedere al volumului, suprafeţei vitrate şi ventilării prevederilor Normelor tehnice mai 
sus menţionate şi, din punct de vedere al structurii, prevederilor Normativului P 118-1999 de 
siguranţă la foc a construcţiilor; 

▪ Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie 
specială (securizat, tip Termopan etc.) este obligatorie montarea detectoarelor automate de 
gaze cu limita de sensibilitate de cel puţin 2% metan (CH4) în aer, care acţionează asupra 
robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare cu gaze naturale a aparatelor 
consumatoare de combustibili gazoşi. În cazul utilizării detectoarelor, suprafaţa vitrată poate fi 
redusă la 0,02 mp/mc de volum net de încăpere; 

▪ Pentru evacuarea eventualelor infiltraţii de gaze naturale, în toate cazurile, se asigură 
ventilarea naturală a subsolului clădirilor prin orificii de ventilare efectuate pe conturul exterior 
al acestora, între încăperile din subsol, precum şi prin legarea subsolului clădirilor la canale de 
ventilare naturală, special destinate acestui scop, în afara ventilaţiilor naturale prevăzute 
pentru anexele apartamentelor sau clădirilor. Pentru evacuarea infiltraţiilor şi scăpărilor de 
gaze care se pot acumula în casa scărilor clădirilor etajate, fără suprafeţe vitrate, se prevede 
la partea superioară a acestora, în acoperişul clădirii, un orificiu cu diametrul de 150-200 mm, 
prevăzut cu un tub racordat la un deflector. Este interzisă racordarea la sistemul de distribuţie 
gaze naturale a clădirilor care nu au asigurate măsurile de etanşare prevăzute mai sus. 

Utilizatorul final (beneficiarul) fiecărei centrale termice trebuie să respecte prevederile Ordinului 
1007 din 21 mai 2010, prin care se aprobă Prescripţiile tehnice: PT A1 – 2010 – „Aparate de 
încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri nominale ≤ 400 kW”,  PT C2 – 
2010 ”Arzătoare cu combustibili gazoși şi lichizi” şi PT C11 – 2010 ”Sisteme de automatizare 
aferente centralelor termice şi instalații de ardere aferente cazanelor”, privind: 
▪ Instalarea şi montarea aparatelor; 
▪ Punerea în funcţiune a aparatelor şi admiterea funcţionării; 
▪ Repararea şi întreţinerea aparatelor; 
▪ Condiţii pentru efectuarea verificărilor;  
▪ Scoaterea din uz şi casarea aparatelor; 
▪ Utilizarea aparatelor; 
▪ Atestări şi autorizări etc. 
Fiecare utilizator final trebuie să dețină autorizaţie de funcționare, autorizarea făcându-se de 
către o firmă autorizată ISCIR la prima punere în funcțiune şi periodic, cel puțin o dată la 2 ani. 

Conform normelor tehnice în vigoare, în localităţi conductele subterane de distribuţie se pozează 
numai în domeniul public, pe trasee mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane, ţinând seama de 
următoarea ordine de preferinţă: zone verzi, trotuare, alei pietonale, carosabil. 

Conductele, fitingurile şi armăturile din polietilenă, precum şi cele din oţel cu protecţie exterioară 
anticorosivă se montează îngropate direct în pământ, adâncimea minimă de montaj fiind de 0,9 m 
de la generatoarea superioară. 
În paralel cu execuţia/extinderea reţelelor, trebuie realizată operaţiunea de cartografiere a lor, 
inclusiv pe suport electronic, pentru a fi posibilă informarea rapidă a solicitanţilor, remedierea 
avariilor, branşarea noilor consumatori, extinderea reţelelor, reechilibrarea lor etc. 

Este necesar ca pozarea reţelelor de gaze naturale şi, pe cât posibil, a branşamentelor, ca şi a 
celorlalte reţele, să se realizeze înainte de executarea carosabilului, ţinând seama de circulaţiile 
şi lotizările proiectate.  
La executarea reţelelor de gaze se va ţine seama obligatoriu de faptul că în spaţiul disponibil 
urmează a se monta şi alte conducte: apă, canalizare, cabluri electrice, canalizaţie telefonică etc. 
şi de aceea trebuie lăsate spaţiile necesare pentru montarea acestora, precum şi distanţele de 
securitate între aceste reţele, conform SR 8591 – 1997 „Amplasarea în localităţi a reţelelor 
edilitare subterane executate în săpătură” şi Tabelului 1 din „Normele tehnice pentru proiectarea, 
executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008”. 
În Regulamentul Local de Urbanism aferent P.U.G.41 sunt indicate distanţele minime dintre 
conductele subterane de gaze din oţel şi polietilenă şi diferite instalaţii, construcţii sau obstacole 
conform „Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de 
alimentare cu gaze naturale, NTPEE 2008”. De asemenea sunt indicate distanţele de securitate 
între stații sau posturi de reglare sau reglare – măsurare şi diferite construcții sau instalații, 
conform Norme tehnice NTPEE 2008, modificate prin Ordinul nr. 19 din 6 iulie 2010. 

Pentru estimarea debitului necesar de gaze naturale pentru zonele de extindere a oraşului 
Bolintin Vale se consideră că gospodăriile propuse vor fi alimentate cu centrale termice murale 

                                                           
41 Cap. 6: Anexe - subcapitolul 6.2. Condiţii de protecţie a reţelelor tehnico-edilitare şi servituţile impuse de către 
acestea vecinătăţilor. 
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sau cu sobe folosind combustibil gazele naturale, folosite şi pentru prepararea hranei; dotările de 
interes public aferente zonelor de dezvoltare vor fi prevăzute cu surse de încălzire funcţionând tot 
pe gaze naturale. 

Pentru calcul, debitele instalate de gaze naturale pentru o gospodǎrie au fost estimate astfel: 
▪ Pentru încălzirea cu sobe, debitul instalat de gaze g1=3,60 m3N/h*gospodǎrie, defalcat astfel:   

   2,04 m3N/h - încălzire - 3 focuri x 0,68 m3N/h*foc  
   0,68 m3N/h – cazan de baie pentru preparare apă caldă menajeră    
   0,67 m3N/h -  maşină de gătit tip aragaz pentru prepararea hranei 
   0,21 m3N/h  - cotă parte dotări publice (≈6%) . 

▪ Pentru încǎlzirea cu microcentrale termice, debitul instalat de gaze g2=3,70 
m3N/h*gospodǎrie, defalcat astfel:   
   2,73 m3N/h – microcentrală termică pentru încălzire şi preparare a.c.m.  
   0,67 m3N/h -  maşină de gătit tip aragaz pentru prepararea hranei 
   0,30 m3N/h  - cotă parte dotǎri publice (≈6%) . 

Deoarece debitele sunt aproximativ egale, s-a considerat un debit de calcul gaze naturale de 3,70 
m3N/h*gospodǎrie. 

Localitate 
Nr. 

gospodarii 
propuse 

Suprafaţă 
zonă 

industrială 
propusă, 

[ha] 

g orar 

gospodărie 

 [m3N/h* 
gospodǎrie] 

G orar 
gospodării 

 
[m3N/h] 

Volum* 
încălzit 
estimat 

pt. 
industrie, 

[m3] 

qindustrie  

[W/m3] 

Q 

industrie  
[kW] 

G orar 

industrie  
(m3N/h) 

Gmax 
orar 
total 

(m3N/h) 

Bolintin 
Vale 

4.000 200 3,7 14.800 6000000 10 60.000 6.349 21.149 

Malu Spart 1.800 10 3,7 6.660 300000 10 3.000 317 6.977 
Crivina 500 32 3,7 1.850 960000 10 9.600 1.016 2.866 
Suseni 350  3,7 1.295     1.295 

Trupuri de 
intravilan 

70 103 3,7 259 3090000 10 30.900 3.270 3529 

Total 6.720   24.864    10.952 35.816 
*S-a calculat pentru POT=50% şi hmax=6 m.  

Debitul maxim orar estimat de gaze naturale 

Observații:  
1. Calculul debitului necesar instalat de gaze s-a făcut în ipoteza unui randament de 90% şi 
Pcs=10,5kW/m3N. 
2. Valorile din tabel vor fi calculate exact la fazele următoare de proiectare, în funcţie de 
mobilarea exactă a teritoriului. 
Prezentul PUG prevede extinderea zonei de locuinţe astfel: 
▪ Bolintin Vale: cca 4000 gospodării; 
▪ Malu Spart: cca 1800 gospodării; 
▪ Crivina: cca 500 gospodării; 
▪ Suseni: cca 350 gospodării; 
▪ Trupuri de intravilan: cca 70 gospodării.  
Pentru acestea se estimează un consum maxim orar de gaze naturale de:  

G max. orar = 6720 gospodării x 3,70 Nm3/h = 24.864 Nm3/h 

La acest debit estimat necesar pentru gospodăriile propuse se adaugă debitul estimat pentru 
zona industrială propusă şi rezultă: 
G max. orar = 24.864 Nm3/h + 10.952 Nm3/h = 35.816 Nm3/h 

Se observă că debitul suplimentar instalat de gaze naturale, necesar ca urmare a creşterii 
suprafeţei ocupate de locuinţe şi zona de industrie nu se poate asigura din sistemul actual 
deorece debitul instalat al SRMP 14 Bolintin este insuficient. Pentru asigurarea debitului de gaze 
naturale necesar noilor consumatori se propune suplimentarea debitului SRMP şi a celor trei 
SRS. Dacă se va considera potrivit din punct de vedere tehnic şi economic se va putea realiza o 
nouă SRM în zona industrială propusă în zona de nord a oraşului Bolintin Vale, SRM ce va fi 
alimentată din conductele de transport gaze administrate de OMV Petrom SA. Odată cu 
suplimentarea debitului staţiilor de reglare existente se va verifica (prin proiect tehnic) şi 
necesitatea măririi diametrelor conductelor de repartiţie şi distribuţie existente. 

Pentru locuinţele individuale se recomandă realizarea unui branşament prevăzut cu regulator de 
presiune comun la câte 2 locuinţe ale căror curţi sunt alăturate, micşorându-se astfel numărul de 
branşări la conducta publică de distribuţie. 
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În ceea ce priveşte reţelele de repartiţie şi de distribuţie, activitatea de proiectare şi execuţie 
trebuie să se desfăşoare astfel încât utilizatorii finali existenţi, dar şi cei din zonele de dezvoltare 
ale oraşului să aibă certitudinea unor servicii de calitate pentru alimentarea cu un combustibil 
care nu poate fi stocat şi ai cărui parametri trebuie să fie cât mai constanţi indiferent de condiţiile 
exterioare. 

În vederea asigurării funcţionării normale a conductelor de transport gaze naturale în regim de 
înaltă presiune (6...45 bar) şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului 
se impune respectarea prevederile “Normelor tehnice pentru proiectarea şi executarea 
conductelor de transport gaze naturale”, publicate în MO 171 bis / 10.03.2014, norme care 
stabilesc zone de protecţie şi siguranţă - prin care se impun terţilor restricţii şi interdicţii, astfel: 
▪ Zona de protecţie a unei conducte de transport gaze naturale este zona din vecinătatea 

conductei în care se instituie interdicţii privind accesul persoanelor, amplasarea construcţiilor 
şi natura activităţilor care se pot desfăşura cu scopul asigurării accesului permanent în 
vederea operării, inspectării sau mentenanţei conductei şi evitării intervenţiilor externe care ar 
putea determina funcţionarea necorespunzătoare sau deteriorarea conductei - art. 31-(1). 
Distanţele de protecţie minime recomandate, sunt prevăzute în Anexa 9 din Normele Tehnice 
mai sus-menţionate. 

Conform Art. 31 – (4) Principalele interdicţii care se aplică în zona de protecţie a conductei de 
transport gaze sunt: 

a) nu se pot amplasa nici un fel de construcţii şi nu se pot efectua nici un fel de lucrări sau 
activităţi care ar putea să afecteze integritatea conductei, chiar dacă au caracter temporar; fac 
excepţie construcţiile, lucrările şi activităţile autorizate de operatorul conductei, realizate în scopul 
asigurării funcţionării corespunzătoare a conductei de transport gaze; 
b) nu se pot instala reţele electrice sau de telecomunicaţii, cu excepţia celor de deservire a 
conductei de transport gaze; 

c) nu se pot planta arbori sau viţă de vie, iar vegetaţia spontană sau plantele cultivate trebuie să 
respecte prescripţiile prevăzute în Anexa 9. 
▪ Zona de siguranţă a unei conducte de transport gaze naturale este zona din vecinătatea 

conductei în care se instituie interdicţii privind accesul persoanelor, amplasarea construcţiilor 
şi natura activităşilor care se pot desfăşura cu scopul de a se asigura funcţionarea în condiţii 
de securitate a conductei şi de a se evita punerea în pericol a oamenilor, bunurilor şi mediului 
din vecinătatea conductei; zona de siguranţă a conductei cuprinde şi zona de protecţie a 
acesteia - art. 32-(1). Principalele prescripţii privind distanţele de siguranţă sunt prevazute în 
Anexa 10 din Normele Tehnice mai sus-menţionate. 

Pentru autorizarea executării oricăror construcţii în zona de siguranţă a obiectivelor din zona 
conductelor de transport de înaltă presiune este obligatorie obţinerea avizului scris al operatorului 
conductei SNTGN TRANSGAZ SA. EXPLOATAREA TERITORIALĂ BUCUREŞTI - Bucureşti, Str. 
Lacul Ursului      nr. 2-4, sector 6, cod 060594 – telefon 021 17 78, respectiv OMV PETROM SA 
Divizia Upstream Zona de producţie IV Moesia – Bolintin-Vale str. Republicii     nr. 2, jud. Giurgiu. 

Conform art. 11 din Ordinul Comun nr. 47/1203/509 din 2003 al MEC, MTCT şi MAI, pentru 
aprobarea Procedurii de emitere a avizului în vederea autorizării executării construcţiilor 
amplasate în vecinătatea obiectivelor/sistemelor din sectorul petrol şi gaze naturale "în cazul 
lucrărilor prevăzute la art. 2, în situaţia existenţei în perimetrul unităţii administrativ-teritoriale a 
unor obiective/sisteme din sectorul petrol şi gaze naturale, la faza redactării certificatului de 
urbanism, autorităţile administraţiei publice locale vor menţiona explicit avizele necesar a fi 
obţinute de solicitant de la operatorii din sectorul petrol şi gaze naturale, reglementări care sunt în 
concordanţă cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare (art. 2; 5 şi 7)". 
Este de subliniat că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a 
gazelor naturale, art. 125 „Transportul gazelor naturale” sunt prevăzute următoarele: 
(1) Activitatea de transport al gazelor naturale constituie serviciu public de interes naţional; 
(2) Transportul gazelor naturale se realizează de către operatorul de transport şi de sistem, 

certificat de autoritatea competentă în condiţiile legii; 
(3) Sistemul naţional de transport este proprietatea publică a statului; 
(4) Lucrările de dezvoltare, reabilitare, modernizare, exploatare şi întreţinere a 

obiectivelor/sistemelor de transport al gazelor naturale sunt lucrări de utilitate publică. […]” 
La data intrării în vigoare a Legii nr. 123/2012 se abrogă Legea gazelor             nr. 351/2004, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din     28 iulie 2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu excepţia art. 6 – 10. Se impune respectarea prevederilor Legii nr. 
123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, Titlul II Gazele naturale, ce se referă la 
drepturile concesionarului, dreptul de uz şi dreptul de servitute, dreptul de a obţine restrângerea 
sau sistarea activităţilor, regim de autorizare, etc. 
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3.8.5. Reţele de telecomunicaţii 
Reţeaua de telecomunicaţii existentă în oraşul Bolintin-Vale satisface necesităţile actuale ale 
tuturor localităţilor aparţinătoare, reţeaua de telefonie fixă fiind completată de serviciile reţelelor 
de telefonie mobilă. De asemenea, sunt asigurate accesul locuitorilor atât la serviciile de TV prin 
cablu cât şi la reţeaua de Internet. 
Nu sunt propuneri pentru extinderea reţelei de telefonie fixă datorită costurilor ridicate. În zonă  se 
foloseşte telefonia mobilă, care are arie de acoperire. 

3.8.6. Rețele de alimentare cu apă a Municipiului București 
Recomandările în ceea ce privește protecția rețelei de alimentare cu apă a Municipiului București 
– aducțiunile de apă (apeductele), sunt următoarele: 
▪ Se interzice realizarea oricăror construcţii sau amenajări în zonele de protecție sanitară cu 

regim sever aferente aducțiunilor (apeductelor) de alimentare cu apă a Municipiului București. 
Zona de protecție sanitară cu regim sever este de minim 10m de la generatoarele exterioare 
ale aducțiunilor, cf. H.G. nr. 930/2005.  

▪ Lucrările, construcţiile sau amenajările amplasate pe terenurile afectate de zonele de protecție 
sanitară cu regim sever a obiectivelor de alimentare cu apă a Municipiului București se vor 
face doar pe baza unui aviz emis de Apa Nova București, în conformitate cu H.G. nr. 
930/2005, Legea Apelor nr. 107/1996, Legea nr. 310/2004, Ordinul A.N.R.S.C. nr. 88/2007 cu 
modificările și completările ulterioare.  

▪ Orice lucrare, construcţie sau amenajare propuse pe terenurile afectate de obiectivele de 
alimentare cu apă ale Municipiului București și pe terenurile afectate de zonele de protecție 
sanitară cu regim sever, va respecta legislația în vigoare: Legea nr. 50/1991, H.G. nr. 
930/2005, SR nr. 8591/1997, Legea nr. 224/2015 cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Autorizarea proiectelor tehnice privind executarea/ modernizarea/ supralărgirea căilor de 
transport rutier, inclusiv a acceselor, peste aducțiunile (apeductele) de alimentare cu apă a 
Municipiului București și de zonele de protecție sanitară cu regim sever ale acestora, se face 
doar pe baza unui aviz emis de Apa Nova București S.A., conform Ordinului ANRSC nr. 
88/2007 modificat și completat, cap. III, art. 55. Proiectele tehnice se vor realiza cu 
respectarea strictă a condițiilor impuse de H.G. nr. 930/2005.  

▪ Aducțiunile (apeductele) de alimentare cu apă a Municipiului București vor rămâne obligatoriu 
în domeniul public de interes municipal (Municipiul București).  

▪ Drumurile de acces pentru exploatarea/ întreținerea aducțiunilor (apeductelor) de alimentare 
cu apă a Municipiului București, acolo unde acestea nu au fost amplasate, la data execuției, 
sub un drum deschis circulației publice, sunt strict rezervate exploatării și întreținerii 
aducțiunilor (apeductelor) de alimentare cu apă a Municipiului București. Este interzisă 
transformarea acestor drumuri cu rol tehnologic, în drumuri de acces public.  

▪ Nu este permisă executarea drumurilor de acces direct peste aducțiunile de alimentare cu apă 
a Municipiului București și zona de protecție sanitară cu regim sever aferentă acestora, acolo 
unde acestea nu au fost prevăzute, la data execuției aducțiunilor. Se vor realiza drumuri 
paralele, dreapta-stânga zonelor de protecție sanitară cu regim sever, de unde se va acorda 
acces riveranilor,în conformitate cu prevederile H.G. nr. 930/2005.  

▪ Nu este permisă circulația vehiculelor grele și agabaritice peste aducțiunile de alimentare cu 
apă a Municipiului București. Posibilitatea de trecere a vehiculelor grele și agabaritice peste 
aducțiunile de alimentare cu apă se va analiza separat, prin proiecte de specialitate, 
ulterioare, prin care vor fi prevăzute accese speciale, executate dreapta-stânga zonelor de 
protecție sanitară cu regim sever. 
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3.9. Protecţia mediului 
O sinteză a problemelor de mediu ce sunt specifice pentru elaborarea unui P.U.G. se face pe 
baza O.U.G. 195/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în care se nominalizează natura 
şi capacitatea activităţilor care produc impact asupra mediului în teritoriile intravilane şi 
extravilane ale unei localităţi. 
Actualizarea P.U.G. al oraşului Bolintin-Vale va avea în vedere procesul de evaluare a aspectelor 
de mediu ce are ca scop focalizarea pe etapele anterioare ale procesului de planificare şi de a 
stabili “scopurile strategice” principale ale planului, precum şi categoriile de activităţi care sunt 
aşteptate să se dezvolte prin implementarea sa. 
Pe baza analizei situaţiei existente, din punct de vedere al protecţiei mediului, pentru oraşul 
Bolintin-Vale se propun următoarele abordări ale planificării şi dezvoltării oraşului. 
3.9.1. Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare majoră (emisii, deversări) 
Sunt prevăzute investiţii care să limiteze poluarea factorilor de mediu (apă, aer, sol, 
biodiveristate) în oraşul Bolintin-Vale şi în satele aparţinătoare. Surse majore de poluare ce pot 
genera emisii în aer sau deversări sunt considerate activităţile industriale, colectarea şi epurarea 
apelor uzate generate de către populaţie şi industrie, precum şi deversări de produse chimice sau 
materiale/substanţe periculoase sau potenţial periculoase pe sol, ce pot afecta resursele naturale 
de apă (subterană) şi ecosistemele adiacente. 
Dezvoltarea unei zone din punct de vedere social, industrial, economic şi recreaţional generează 
un proces mai intens de activităţi şi automat, creşterea nivelului de trafic. Traficul auto reprezintă 
o sursă sigură a cărei impact necesită din ce în ce mai mult o monitorizare permanentă şi 
adoptarea de planuri de diminuare a poluării generate de emisiile de gaze rezultate de la arderea 
carburanţilor precum şi a prafului (particule materiale PM2,5 sau PM10). 
Se  impune un control al nivelului de emisii prin implementarea legislaţiei în vigoare, astfel încât 
fiecare autovehicul să se încadreze în limitele maxime admisibile, precum şi monitorizarea 
traficului şi reabilitarea sistemului rutier.   
Pentru reducerea poluării atmosferei în oraşul Bolintin-Vale este necesară implementarea proiectului 
de reabilitare/modernizare (asfaltare, pietruire) a drumurilor, inclusiv în localităţile Malu Spart, Crivina 
şi Suseni, precum şi realizarea investiţiei „Centură ocolitoare a localităţii Bolintin Vale” 
În cazul reducerii surselor de poluare a apei se vor repecta în cadrul tuturor investiţiilor şi 
activităţilor existente şi viitoare, măsurile necesare pentru evacuarea apelor uzate şi epurate, 
conform HG 352/2002 care aprobă Normele tehnice NTPA-011/2002 privind colectarea, epurarea 
şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor 
uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare şi NTPA-001/2002 
privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la 
evacuarea în receptorii naturali. 

Diminuarea poluării solului şi subsolului va fi respectată prin controlul şi managementul 
substanţelor periculoase conform legislaţiei în vigoare, iar în ceea ce priveşte managementul 
deşeurilor, asigurarea unui sistem integrat cu obiective de colectare selectivă graduală şi 
recuperarea materialelor reutilizabile sau reciclabile în scopul valorificării lor pentru reducerea 
consumului de resurse naturale. 

Ca măsuri de reducere a riscurilor naturale şi antropice sunt necesare planuri de monitorizare şi 
control a tuturor activităţilor desfăşurate pe teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale şi a 
terenurilor ce pot constitui factor de risc la alunecare sau surpare (maluri de râu, terase sau zone 
denivelate din loess). 

3.9.2. Epurarea şi preepurarea apelor uzate 

Este imperios necesară realizarea de sisteme de canalizare pentru toate localităţile de pe 
teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale, astfel încât să fie îndeplinite cerinţele Directivei 
91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale.  

Transpunerea Directivei UE privind epurarea apelor urbane reziduale 91/271/CEE (modificată 
prin Directiva 1998/15/CE) este reglementată prin     HGR 188/2002, modificată prin HGR 
352/2005, care aprobă Normele tehnice NTPA-011/2002 privind colectarea, epurarea şi 
evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate 
în reţelele de canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare şi           NTPA-001/2002 
privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la 
evacuarea în receptorii naturali. Conform acestora, aglomerările umane între 2.000 şi 15.000 
locuitori echivalenţi trebuie să fie prevăzute cu reţele de canalizare menajeră până la 31.12.2018 
şi dotate cu staţii de epurare, capabile să asigure o epurare biologică, până la 31.12.2018. 
Pentru asigurarea alimentării cu apă, a colectării şi epurării apelor uzate, inclusiv pre-epurarea 
apelor industriale din oraşul Bolintin-Vale şi din localităţile apaţinătoare, au fost realizate în anul 
2015 studii de fezabilitate de către SC HIDROCON DESIGN, prezentate în capitolul 3.8.1 şi 3.8.2. 
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În cazul în care autorităţile locale nu vor întreprinde activităţile necesare pentru realizarea unui 
sistem centralizat de canalizare şi a unei staţii de epurare, există riscuri indirecte, de imposibilitate 
de realizare a unor proiecte ce ar contribui la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii şi la 
dezvoltarea economiei oaşului şi, deci, la regres economic şi social. 
3.9.3. Depozitarea controlată a deşeurilor menajere şi industriale 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 349/2005, începând cu data de 1 ianuarie 2007 deşeurile trebuie 
colectate separat, pe categorii iar depozitarea oricărui fel de deşeu lichid este strict interzis.  
În prezent pe teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale (inclusiv localităţile Suseni, Malu Spart şi 
Crivina), colectarea selectivă a deşeurilor urbane se realizează de către firma SC MATMAR IMPEX 
SRL. Serviciile publice de salubrizare asigură doar o parte din necesarul gestiunii integrate a 
deşeurilor urbane şi asimilabile (colectarea selectivă şi neselectivă, transportul deşeurilor menajere 
către depozit sau la staţiile de sortare, a deşeurilor voluminoase, deşeuri toxice de la populaţie, 
deşeuri de construcţii, precum şi echipamente electrice, electronice şi electrocasnice). Rata de 
colectare selectivă încă este scăzută datorită dotării slabe cu infrastructură adecvată şi nivelului 
redus de conştientizare a populaţie privind gestiunea optimă a deşeurilor.  
În acest sens, colectarea şi depozitarea controlată a deşeurilor este necesar a fi implementate cât 
mai consecvent în oraşul Bolintin-Vale şi localităţile aparţinătoare, pentru a proteja atât apele 
subterane, cât şi pe cele de suprafaţă din zonă, dar şi pentru a se evita depozitarea haotică în 
vecinătatea zonelor construite, aşa cum se întâmplă în prezent în special în zonele rurale. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Giurgiu 
a fost aprobat prin HCJ 97/2015. Acest regulament prevede – în conformitate cu Sistemul Integrat 
de Mangement al Deşeurilor din Judeţul Giurgiu – următoarele elemente principale: 
▪ Colectarea selectivă a deşeurilor în vederea tratării, sortării şi valorificării fracţiilor reciclabile 

sau compostabile în cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor Frăţeşti; 
▪ Împărţirea teritoriului judeţean în 4 zone de colectare şi transport. Oraşul Bolintin-Vale se află 

inclus în zona 3 (Bolintin-Vale, Mihăileşti, Adunaţii Copăceni, Bolintin Deal, Bucşani, 
Bulbucata, Buturugeni, Clejani, Cosoba, Crevedia Mare, Floreşti Stoeneşti, Găiseni, 
Grădinari, Ogrezeni, Săbăreni, Singureni, Ulmi, Vânătorii Mici, Mârşa, Roata de Jos);  

▪ Construirea centrului de colectare a deşeurilor în localitatea Bolintin-Vale, pentru această 
zonă, deşeurile reziduale mixte vor fi direcţionate către staţiile de sortare Chiajna sau Frăţeşti; 

▪ Achiziţionarea de containere pentru colectarea selectivă a deşeurilor; 
▪ În oraşul Bolintin-Vale va fi amenajat şi un centru de colectare a deşeurilor voluminoase, 

DEEE şi a deşeurilor periculoase mici.  
În oraş există mai multe centre de colectare a hârtiei şi PET situate pe străzile Palanca, Sabarului, 
Republicii şi în alte puncte ale U.A.T., dar care trebuie să fie bine delimitate. Populaţia trebuie informată 
şi educată cu privire la rolul colectării selective a deşeurilor pentru recuperarea şi valorificarea 
materialelor reciclabile. Astfel este necesară realizarea periodică de campanii de conştientizare a 
populaţiei în care să se promoveze sistemul de colectare selectivă a deşeurilor, ca parte a măsurilor 
stipulate în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Giurgiu. 

În cadrul colectării deşeurilor industriale se vor respecta reglementările privind gestiunea 
deşeurilor specific cu caracteristicile industriilor generatoare, iar acestea vor urma un plan de 
gestiune internă a deşeurilor, asigurându-se preluarea acestora de către firme specializate pentru 
gestiunea fiecărei categorii de deşeuri conform cu legislaţia în vigoare. 
3.9.4. Recuperarea terenurilor degradate, consolidări de maluri şi taluzuri, plantări de zone verzi 
În urma studiilor de specialitate privind riscurile naturale (inundaţii, alunecări, sufoziuni de teren, 
fenomene de eroziune), pe teritoriul administrativ al oraşului Bolintin Vale, nivelul de degradare al 
terenurilor este relativ scăzut, cu excepţia zonelor de mal şi în luncile inundabile ale Argeşului 
(Malu Spart) şi ale Sabarului.  
În scopul preîntâmpinării pericolului de inundaţii prin revărsarea apelor în timp de timp de viituri, 
pe cursurile de apă au fost executate o serie de lucrări hidrotehnice de apărare. Au fost realizate 
evaluări suplimentare pentru protecţia împotriva riscurilor naturale (în special a celor care ţin de 
eroziunea solurilor şi a cursurilor de apă de pe teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale), 
însă urmează identificarea surselor de finanţarea şi punerea în operă a unor lucrări de 
regularizare şi sistematizare. 
Planul de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la 
construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al judeţului Giurgiu 2014-2017 stabileşte măsurile de 
recuperare a terenurilor degradate prin consolidări de maluri şi taluzuri. Pe cursul râului Argeş există 
mai multe zone cu potenţial de producere a eroziunilor, acolo unde malul este convex, la Malu 
Spart, Suseni şi Bolintin-Vale; până la realizarea apărărilor de mal iniţiate de A.N.A.R., este 
necesară restricţionarea construirii şi monitorizarea zonelor cu risc de eroziune. Pe cursul râului 
Sabar, riscul de eroziune nu afectează decât un grup de gospodării din satul Crivina şi nu sunt 
necesare alte măsuri în afara celor prevăzute de A.N.A.R. 
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Conform Studiului hidrotehnic, hidrogeologic şi al riscurilor naturale, ce a stat la baza fundamentării 
acestui P.U.G., se propune elaborarea şi aplicarea unui plan de exploatare la nivelul întregului 
bazin hidrografic şi cu intrarea în funcţiune a acumulării Ogrezeni, în vederea rezolvării problemei 
inundaţiilor produse de râul Argeş pe raza U.A.T. Bolintin-Vale. 

În studiul peisagistic pe teritoriul oraşului au fost identificate zone în care peisajul necesită acţiuni de 
reabilitare a peisajului în zonele afectate de lucrările hidrotehnice majore – Barajul de la 
Ogrezeni, acumularea şi captările de la Crivina precum şi alte arii limitate. 
În vetrele localităţilor (gospodării şi culturi agricole aferente,construcţii, grădini, terenuri arabile, 
fâneţe, livezi), măsurile de protejare a peisajului vizează conservarea culturilor agricole şi 
realizarea de plantaţii între proprietăţi.  
Sunt necesare măsuri locale de reabilitare a peisajului în zona centrală a oraşului Bolintin-Vale 
(reabilitarea suprafeţelor în proprietate publică, reglementarea împrejmuirilor şi a regimului 
reclamelor şi firmelor comerciale, plantaţii în zestrea străzilor, tratarea la sol a circulaţiilor 
carosabile şi a trotuarelor ş.a.) şi de-a lungul arterelor importante de circulaţie (plantaţii de 
aliniament, intervenţii în zonele de locuit). 
Pe teritoriul oraşului Bolintin-Vale, protejarea peisajului se face prin implementarea de măsuri 
specifice de protecţie impuse prin regulamentul de administrare a siturilor Natura 2000 - ROSCI0138 
Pădure Bolintin şi prin planul de management aferent acestora, precum şi prin măsuri 
complementare pentru alte zone ce necesită protecţie, în special de-a lungul apelor (zăvoaie, 
păşune, mlaştină).   
Principale măsuri pentru conservarea peisajului de pădure de foiase: 
▪ Limitarea tăierilor; 
▪ Limitarea suprafeţelor agricole; 
▪ Interzicerea schimbării destinaţiei terenurilor; 
▪ Menţinerea habitatelor speciilor protejate; 
▪ Interzicerea păşunatului; 
▪ Interzicerea extinderii suprafeţelor construite în detrimentul pădurii; 
▪ Interzicerea depozitării deşeurilor. 
3.9.5. Organizarea sistemelor de spaţii verzi 
Conform OUG 114/2007 (pentru modificarea şi completarea OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului), autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura, din terenul intravilan, 
o suprafaţă plantată de minimum 26 mp/locuitor. 
În oraşul Bolintin-Vale, deşi există suprafeţe plantate de mari dimensiuni aparţinând locuitorilor 
(cele mai multe fiind terenuri agricole şi păşuni), spaţiile plantate publice şi pentru recreere sunt 
insuficiente pentru a satisface nevoile populaţiei. Cu toate acestea prezenţa ariei protejate – 
Padurea Bolintin (ROSCI 0138) poate fi considerată, alături de alte zone ale peisajului din 
administraţia oraşului, un spaţiu verde situat în extravilan în care populaţia poate să se recreeze. 
Situaţia existentă indică o suprafaţa de spaţiu verde de 12,38 ha (spaţii verzi publice, de protecţie 
şi pentru agrement şi sport), ceea ce conduce la o suprafaţa de spaţiu verde de 9,17 mp/locuitor 
în intravilan. 

Din acest motiv s-a considerat necesarăsporirea spaţiilor plantate publice şi introducerea în 
intravilan a celor existente, pentru a putea asigura necesităţile de sănătate a populaţiei. Raţiunile 
de extindere a spaţiilor verzi sunt funcţionale şi estetice.  
Conform propunerilor de extindere, în intravilan suprafaţa de spaţii verzi publice şi cea pentru 
sport, agrement şi protecţie va fi de 62,9 ha (aproximativ 3,7 % din suprafaţa din intravilan), adică 
44 mp/locuitor. 

Au fost propuse următoarele măsuri pentru reorganizarea sistemelor de spaţii verzi prin 
amenajarea celor de interes general (parcuri, scuaruri şi fâşii plantate) şi a celor destinate 
sportului şi agrementului: 
▪ Realizarea de plantaţii de aliniament de-a lungul arterelor de circulaţie;  
▪ Amenajarea de spaţii verzi în zonele de locuit existente şi nou propuse (inclusiv amenajarea de 

spaţii de joacă pentru copii şi spaţii de socializare) cu creşterea suprafeţelor plantate publice din 
intravilan; 

▪ Amenajarea de plantaţii de aliniament în intravilan şi extravilan de-a lungul principalelor căi de 
comunicaţii existente şi propuse, completarea plantaţiilor de aliniament existente; 

▪ Realizarea unei baze sportive în oraşul Bolintin-Vale; 
▪ Amenajarea şi toaletarea spaţiilor verzi de protecţie din lungul râului Argeş;  
▪ Amenajarea pădurilor de luncă (zăvoaie); 
▪ Reconstrucţia ecologică a zonei destinate exploatării resurselor naturale. 
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3.10. Reglementări urbanistice 

3.10.1. Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţilor 
În ceea ce priveşte teritoriul administrativ, configuraţia actuală a acestuia este cea stabilită prin 
Legea nr. 2/1968. Orice modificare a acestuia poate fi efectuată doar prin mijloace de ordin 
legislativ. 

În raport cu tendinţele actuale de dezvoltare ale oraşului şi cu prognoza populaţiei, s-a considerat 
justificată extinderea teritoriului intravilan prin introducerea de noi suprafeţe. 
Pentru acele suprafeţe care au fost introduse în intravilan, s-a urmărit în special dezvoltarea 
activităţilor de producţie, manufactură, depozitare şi servicii aferente acestora dar şi dezvoltarea 
zonelor de locuit şi zonelor destinate construirii unor noi spaţii verzi. 

3.10.2. Destinaţia terenurilor. Zone funcţionale rezultate 

Terenurile din teritoriul intravilan existent îşi menţin, în cea mai mare parte, destinaţia (locuinţe, 
activităţi productive, dotări edilitare ş.a.) 
Terenurile din intravilan vor fi destinate în principal locuirii, funcţiunilor complementare locuirii, 
funcţiunilor turistice şi dotărilor de gospodărie comunală precum şi configurate în conformitate cu 
reglementările cadru în vigoare. 
În teritoriul intravilan propus, zonele şi subzonele funcţionale rezultate sunt următoarele: 
C – ZONA DE TIP CENTRAL CU FUNCŢIUNI MIXTE 

CA – Zona de tip central cu funcţiuni mixte, inclusiv locuire, situată în interiorul perimetrului 
central,  

CAp – Zona de tip central cu funcţiuni mixte, inclusiv locuire, situată în interiorul perimetrului 
central şi în interiorul zonei protejate (*) 
CAr – Zona de tip central cu funcţiuni mixte, inclusiv locuire, situată în interiorul perimetrului 
central, în zonă inundabilă 

CB – Zona de tip central cu funcţiuni mixte, exclusiv locuire, situată în afara perimetrului 
central 

CBL - Zona de tip central cu funcţiuni mixte, inclusiv locuire, situată în afara perimetrului 
central  

CBLp - Zona de tip central cu funcţiuni mixte, inclusiv locuire, situată în afara perimetrului 
central şi în interiorul zonei protejate (*) 

IS – ZONA PENTRU INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII 
ISp - Zona pentru instituţii publice şi servicii situată în interiorul zonei protejate (*) 

L – ZONA DE LOCUIT 

L1 – Locuire individuală în clădiri de înălţime mică (max. P+2, 3N), Hcornişă max. 10m 

L1a - Locuire individuală în clădiri de înălţime mică (max. P+2, 3N), Hcornişă max. 10m în 
zone care necesită parcelare 

L1r – Locuire individuală în clădiri de înălţime mică (max. P+2, 3N), Hcornişă max. 10m, în 
care construirea este condiţionată de obţinerea unui aviz de amplasament de la 
Administrația Naţională Apele Române 

L1p - Locuire individuală în clădiri de înălţime mică (max. P+2, 3N), Hcornişă max. 10m, 
situate în interiorul zonei protejate (*) 

L1rp - Locuire individuală în clădiri de înălţime mică (max. P+2, 3N), Hcornişă max. 10m, 
situate în interiorul zonei protejate (*) și în care construirea este condiţionată de obţinerea 
unui aviz de amplasament de la Administrația Naţională Apele Române 

L2 – Locuinţe colectivă şi funcţiuni complementare în clădiri cu înălţime medie (max. P+4, 
5N), Hcornişă max. 18m 

L2p – Locuinţe colective şi funcţiuni complementare în clădiri cu înălţime medie (max. P+4, 
5N), Hcornişă max, 18m, situate în interiorul zonei protejate (*) 

M – ZONA CU FUNCŢIUNI MIXTE 

M - Funcţiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, comerţ, activităţi de productie şi 
manufactură, exclusiv locuire 

ML - Funcţiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, comerţ, activităţi de productie şi 
manufactură, inclusiv locuire 

MLp- Funcţiuni mixte cuprinzând servicii de interes general, comerţ, activităţi de productie şi 
manufactură, inclusiv locuire, situate în interiorul zonei protejate (*) 
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A – PARCURI DE ACTIVITĂŢI, INDUSTRIE ŞI DEPOZITARE 

A1 – Parcuri de activităţi, unităţi industriale, de producţie şi manufactură, depozitare şi 
servicii aferente, unităţi agrozootehnice 

A1p – Parcuri de activităţi, unităţi industriale, de producţie şi manufactură, depozitare şi 
servicii aferente, situate în interiorul zonei protejate (*) 

V – ZONA SPAŢIILOR PLANTATE 

V1 – Subzona spaţiilor plantate de tip parc 

V1r – Subzona spaţiilor plantate de tip parc, în care construirea este condiţionată de 
obţinerea unui aviz de amplasament de la Administrația Naţională Apele Române 

V2 - Subzona spaţiilor plantate de tip scuar 
V3 – Subzona spaţiilor plantate pentru agrement şi sport 
V3r – Subzona spaţiilor plantate pentru agrement şi sport, în care construirea este 
condiţionată de obţinerea unui aviz de amplasament de la Administrația Naţională Apele 
Române 

V4 – Subzona destinată exploatării resurselor naturale şi reconstrucţiei ecologice ulterioare  
V5 – Subzona culoarelor de protecţie faţă de infrastructura tehnică şi activităţile industriale 

G – ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ, ECHIPAMENTE TEHNICO-EDILITARE, CIMITIRE 

G1 – Gospodărie comunală şi echipamente tehnico-edilitare 

G2 – Cimitire 

R – ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICO-EDILITARE MAJORE 

(*) NB. Sintagma „în interiorul zonelor protejate” se referă la „ZONE ŞI SUBZONE 
FUNCŢIONALE SITUATE ÎN INTERIORUL ZONELOR DE PROTECŢIE ALE MONUMENTELOR 
ISTORICE ÎNSCRISE ÎN L.M.I. SAU ALE SITURILOR ARHEOLOGICE”, însă, pentru 
operativitatea redactării, s-a folosit formula prescurtată. 

3.10.3. Zonele protejate şi limitele acestora 

3.10.3.1. Arii naturale protejate 

Situl Natura 2000 ROSCI0138 Pădurea Bolintin acoperă o suprafaţă semnificativă din teritoriul 
administrativ al oraşului Bolintin-Vale, respectiv 21%. 

Această zonă identificată pe teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale a fost considerată 
valoroasă din punct de vedere peisagistic şi necesită măsuri de protecţie. Delimitarea exactă a 
acestei zone este reprezentată în planşa 1. Încadrarea în teritoriul administrativ, sc. 1:20.000, iar 
măsurile de protecţie sunt stabilite în cadrul R.L.U. aferent P.U.G. conform legislaţiei de protecţia 
mediului. 

3.10.3.2. Regim juridic propus 

Prin prezenta documentație de urbanism se propune modificarea regimului juridic de protecție 
pentru următoarele situri arheologice și imobile, astfel:   

▪ Situri arheologice propuse pentru includere în L.M.I. şi R.A.N. : 
o Situl arheologic „Pivniţele conacului Băbenilor”. Situat în spatele Liceului Tehnologic 

”Dimitrie Bolintineanu”, situl este format din pivniţele şi fundaţiile fostului conac al familiei 
Băbeanu, demolat după cutremurul din 1977.  

▪ Monumente epigrafice propuse pentru includere în L.M.I. şi R.A.N.  
o Crucea de piatră de lângă biserica Adormirea Maicii Domnului Malu Spart. Cruce de 

piatră cu inscripţie în elină cursivă, contemporană cu înălţarea primului lăcaş de aici la 
1841. 

▪ Revizuirea şi completarea poziţiilor existente din L.M.I. 
  Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Oraş Bolintin Vale,  Str. Republicii f.n. Piaţa 

centrală (Cod LMI: 313. GR-II-m-B-14935). Obiective: 
- Detalierea componentelor (biserică, clopotniţă, monumente funerare); 
- Includerea monumentului lui D. Bolintineanu (517. GR-III-m-A-15111) ca o 

componentă în cadrul imobilului bisericii (inclusiv revizuirea încadrării în capitolele 
L.M.I. – Cap. IV în loc de Cap. III). 

 Școala veche, Oraş Bolintin Vale, Str. Republicii 3 Piaţa centrală (Cod LMI: 316. GR-
II-m-B-14931). Obiective: 
- Includerea sitului arheologic „Pivniţele conacului Băbenilor” ca o componentă în 

cadrul imobilului clasat în L.M.I. (vezi Cap. 3.3.2). 
 Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, „Sf. Martiri Brâncoveni”, Sat aparţinător Malu 

Spart; oraş Bolintin Vale (Cod LMI: 438. GR-II-m-B-15031). Obiective: 
- Includerea crucii de piatră ca o componentă în cadrul imobilului clasat în L.M.I. 

(monument epigrafic, vezi Cap. 3.3.2); 
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- Includerea clădirii actualului dispensar ca o componentă în cadrul imobilului clasat 
în L.M.I. 

▪ Poziţii noi, a căror includere în L.M.I. este recomandată prin P.U.G. 
 Conacul din satul Malu Spart; 
 Locuinţa din Bolintin Vale. 

Localizarea acestora se găseşte în Planşele 03.4. Regimul de protecţie propus. 

Ambele propuneri trebuie să fie susţinute prin studii de fundamentare. Asociaţia pentru Cultură şi 
Tradiţie Istorică Bolintineanu deţine o arhivă bogată şi persoane competente care pot sprijni 
această iniţiativă.  
Notăm faptul că cercetarea de teren (Cap. 2.3) a condus la identificarea mai multor imobile cu 
valoare istorică, arhitecturală, etnografică, şi că încadrarea acestoraîn categoria elementelor de 
valoare constituie, până la crearea unui regim juridic clar, recomandări pentru procesul de 
avizare-aprobare. 

Alte imobile pot face obiectul propunerilor de includere în Lista Monumentelor Istorice. O 
cercetare exhaustivă a acestora nu a putut face obiectul P.U.G. şi R.L.U., însă în situaţia în care 
va fi elaborat un PUZ  şi RLU aferent pentru cele două zone de protecţie aferente monumentelor 
istorice (în Bolintin Vale şi Mau Spart), se va putea aprofunda această direcţie de cercetare. 
3.10.3.3. Delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice şi servituţile de protecţie a 
monumentelor istorice 

Oraşul Bolintin-Vale, conform prevederilor Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea III – zone protejate, este inclus în categoria unităţilor 
adminsitrativ-teritoriale cu concentrare mică a patrimoniului construit cu valoare culturală de 
interes naţional.   
Zonele de protecţie a monumentelor istorice au fost stabilite în conformitate cu  prevederile Legii 
nr. 422/2001 – vezi Planşele 03.4. Regimul de protecţie propus. 

Precizăm faptul că U.A.T. Bolintin Vale, din unghiul de vedere al stabilirii zonelor de protecţie, 
prezintă următoarele particularităţi în aplicarea legii: 
▪ Oraşul Bolintin Vale reprezintă o localitate urbană; razele de protecţie ale monumentelor 

istorice situate în această localitate, sunt de 100 m; 
▪ Satele aparţinătoare Crivina şi Malu Spart reprezintă localităţi rurale; de protecţie ale 

monumentelor istorice situate în aceste localităţi sunt de 200 m; 
▪ În afara celor trei localităţi (în extravilan), razele de protecţie sunt de 500 m. 
Stabilirea zonelor de protecţie ale monumentelor istorice 

Stabilirea zonelor de protecţie ale monumentelor istorice, existente şi propuse, s-a realizat 
conform legii, cu luarea în considerare a următoarelor elemente: 
▪ Încadrare juridică:  

 Zonă de protecţie a monumentului istoric; 
 Zonă cu patrimoniu arheologic reperat (în cazul zonelor de protecţie determinate de 

valori de patrimoniu arheologic). 

▪ Natura principală a protecţiei: 
 Protecţie a mediului natural şi construit; 
 Protecţie a peisajului (protecţie a perceperii bunului/sitului). 

▪ Stabilirea suprafeţei de teren aferente zonei de protecţie: 
 Stabilirea zonei de protecţie:  

Zona de protecţie a bunului de patrimoniu construit/a sitului este constituită din 
suprafaţa de teren în care acţiunea factorilor naturalişi antropici poate avea un impact 
negativ direct asupra bunului/sitului, cu următoarele efecte: 
 distrugerea bunurilor construite şi/sau a bunurilor naturale şi construite 

generatoare de sit sau incluse în acesta; 
 încetarea sau degradarea activităţilor sau/şi prezenţei umane; 
 poluarea mediului cu efecte asupra bunului şi/sau sitului; 
 degradarea peisajului; 
 împiedicarea perceperii calităţilor bunului/sitului/peisajului. 
Criteriile principale de delimitare a zonelor de protecţie ţin de perceperea bunului de 
patrimoniu construit/sitului. Astfel, vor fi incluse în zona de protecţie suprafeţele ce au 
următoarele atribute: 
 Sunt vizibile de pe suprafaţa bunului/sitului 
 Sunt vizibile împreună cu acesta 
 Conţin valori de patrimoniu natural şi construit, distincte faţă de cele conţinute de 

bunul de patrimoniu construit/sit (vezi Cap. 2.3). 
 Zona de protecţie este exterioară bunului/sitului 
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▪ Stabilirea limitelor zonei de protecţie se realizează după stabilirea totalităţii terenurilor 
terenurilor care prezintă atributele listate mai sus, urmărind în alegerea acestora uşurinţa 
trasării pe teren. 

Având în vedere contiguitatea monumentelor istorice din Bolintin Vale şi Malu Spart, pe de o 
parte, şi a celor două situri arheologice situate la NV de localitatea Suseni, pe de altă parte, au 
fost stabilite trei zone de protecţie: 
▪ Zona de protecţie a monumentelor istorice Bolintin-Vale; 

▪ Zona de protecţie a monumentelor istorice Malu Spart; 
▪ Zona de protecţie a monumentelor istorice Suseni. 
Din unghiul de vedere al circuitului legal al documentaţiilor de urbanism şi a celor pentru 
construire/desfiinţare, având în vedere încadrarea monumentelor istorice în grupa valorică B, este 
necesar avizul Direcţiei de Cultură a Judeţului Giurgiu în întreg teritoriul aferent zonelor de 
protecţie Malu Spart şi Suseni. 
În teritoriul zonei de protecţie Bolintin Vale, având în vedere încadrarea în grupa valorică A a unui 
monument istoric, avizarea se va realiza: 
▪ La Ministerul Culturii, pentru intervenţii asupra imobilelor din zona de protecţie a 

monumentului istoric 517. GR-III-m-A-15111 – Monumentul lui Dimitrie Bolintineanu; 

▪ La Ministerul Culturii, pentru intervenţii asupra imobilelor din zona de protecţie Bolintin Vale 
exterioară perimetrului de mai sus. 

Zonele de protecţie sunt stabilite în Planşele 03.4. Regimul de protecţie propus. 

Monumentele istorice, împreună cu zonele acestora de protecţie, constituie zone construite 
protejate. Instituirea şi reglementarea zonelor protejate construite se va face prin P.U.Z. şi R.L.U., 
conform legii, după aprobarea P.U.G. 
3.10.3.4. Măsuri specifice de protecţie şi reabilitare, recomandări 
a. Preluarea criteriului de formare istorică a ariilor locuite la împărţirea operaţională a teritoriului  

Împărţirea teritoriului administrativ al Oraşului Bolintin-Vale în macro-unităţi teritoriale de referinţă 
(M.U.T.R.) a ţinut cont, în primul rând, de geotopurile determinate prin Studiul de fundamentare 
I.5. Studiul privind reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului (Addendum).  
Teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale a fost împărţit în 5 M.U.T.R., după cum urmează: 
▪ M.U.T.R. 1 – Bolintin-Vale 
▪ M.U.T.R. 2 – Crivina 
▪ M.U.T.R. 3 – Malu Spart 
▪ M.U.T.R. 4 – Suseni 
▪ M.U.T.R. 5 – Lunca râului Argeş 

În al doilea rând, la stabilirea M.U.T.R. a fost luată în consideraţie împărţirea istorică a oraşului în 
localităţi, precum şi prezenţa distinctă şi unitară în teritoriu, din punct de vedere peisagistic, a 
luncii Argeşului. 
Geotopurile determinate prin studiul de fundamentare menţionat mai sus sunt subîmpărţite după 
folosinţele principale ale terenurilor (vetrele localităţilor, terenuri ocupate de culturi agricole sau de 
păduri etc.).  
Vetrele localităţilor sunt subîmpărţite după criteriul perioadei de formare a ţesutului urban, cu 
marcarea zonelor de extindere viitoare a localităţilor.  
Tipurile de U.T.R. sunt următoarele: 
▪ În vetrele localităţilor 

 Centrul localităţii şi zona de locuire dezvoltată până la sfârşitul sec. XIX (în localitatea 
Bolintin-Vale sunt diferenţiate satele prin unirea cărora s-a format vatra actuală) 

 Zona de locuire dezvoltată în prima jumătate a sec. XX 

 Zona de locuire dezvoltată în a doua jumătate a sec. XX, începutul sec. XXI şi zona 
de extinderi viitoare 

 Zona de unităţi de producţie industrială şi agricolă 

▪ În afara localităţilor 
 Zona de terenuri agricole 
 Zona terenurilor ocupate cu păduri 
 Zona albiei minore a râurilor 
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Împărţirea teritoriului administrativ al oraşului Bolintin-Vale este următoarea: 
A. În geocomplexele Câmpia Titului şi Câmpia Vlăsiei, considerate împreună din raţiunea 

similarităţii peisajului: 
1.  M.U.T.R. 1 – Bolintin Vale 

1.1. Vatra localităţii Bolintin-Vale 
1.1.1.  Centrul localităţii Bolintin Vale-Moşteni (dezvoltat până la sfârşitul 

sec. XVIII) 
1.1.2. Zona de locuire Moşteni (dezvoltată până la sfârşitul sec. XVIII) 
1.1.3. Zona de locuire Drugăneasca(dezvoltată până la sfârşitul sec. XIX) 
1.1.4. Zona de locuire Bolintin-Băleanu (dezvoltată planificat în prima 

jumătate a sec. XIX) 
1.1.5. Zona de locuire Bolintin-Est (dezvoltată în a doua jumătate a sec. 

XX şi în sec. XXI, zone de extindere viitoare) 
1.1.6. Zona de locuire Bolintin-Vest (dezvoltată în a doua jumătate a sec. 

XX şi în sec. XXI, zone de extindere viitoare) 
1.1.7. Zona de locuire Bolintin-Sud (dezvoltată în a doua jumătate a sec. 

XX şi în sec. XXI, zone de extindere viitoare) 
1.1.8. Zona industrială şi agro-industrială Bolintin-Est 
1.1.9. Zona industrială şi agro-industrială Bolintin-Nord 
1.1.8. Zona industrială şi agro-industrială Bolintin-Vest 

1.2.  Zona de culturi agricole 
1.2.1. Terenuri agricole, păşuni, fâneţe 
1.1.8. Canale, aducţiuni 

1.3. Albia şi bălţile Sabarului 
1.3.1. Albii minore naturale 
1.3.2. Bălţi şi zone inundabile 

2.  M.U.T.R. 2 – Crivina 
2.1. Vatra localităţii Crivina 

2.1.1.  Centrul localităţii Crivina (dezvoltat până la sfârşitul sec. XIX) 
2.1.2. Zona locuire Crivina-Est(dezvoltată în a doua jumătate a sec. XX şi 

în sec. XXIzone de extindere viitoare (nord) 
2.1.3. Zona locuire Crivina-Vest(dezvoltată în a doua jumătate a sec. XX şi 

în sec. XXIzone de extindere viitoare (nord) 
2.1.4. Zona de infrastructuri edilitare majore Crivina 

2.2.  Zona de culturi agricole  
2.3. Albia şi bălţile Sabarului 

2.3.1. Albii minore naturale 
2.3.2. Bălţi şi zone inundabile 

B.  În geocomplexul Câmpia Vlăsiei: 
3.  M.U.T.R. 3 – Malu Spart 

3.1. Vatra localităţii Malu Spart 
3.1.1.  Centrul localităţii Malu Spart (dezvoltat până la sfârşitul sec. XVIII) 
3.1.2. Zona de locuire Malu Spart-centru (dezvoltată până sfârşitul 

secolului al XIX-lea într-o zonă inundabilă) 
3.1.3. Zona de locuire Malu Spart-Est 
  (dezvoltată până sfârşitul secolului al XIX-lea) 
3.1.4.  Zona de locuire Malu Spart-Vest  
  (dezvoltată în prima jumătate a sec. XX) 
3.1.5. Zona de locuire Malu Spart-Sud şi Vest (dezvoltată în a doua 

jumătate a sec. XX şi în sec. XXI, zone de extindere viitoare) 
3.2. Zona de culturi agricole 
3.3. Pădurea Căscioarele-SE (parte a ROSCI 1038 Pădurea Bolintin) 

4.  M.U.T.R. 4 – Suseni 
4.1. Vatra localităţii Suseni 

4.1.1.  Centrul localităţii Suseni (dezvoltat până la sfârşitul sec. XIX) 
4.1.2. Zona de locuire Suseni (dezvoltată în prima jumătate a sec. XX) 
4.1.3. Zona de locuire Suseni-Nord şi Nord-Vest (dezvoltată în a doua 

jumătate a sec. XX şi în sec. XXI, zone de extindere viitoare) 
4.1.4. Zona industrială Suseni 

4.2. Zona de culturi agricole 
4.3. Pădurea Căscioarele-NE (parte a ROSCI 1038 Pădurea Bolintin) 
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B.  În geocomplexele Câmpia Găvanu, Câmpia Titu şi Câmpia Vlăsiei, considerate împreună 
din raţiunea specificităţii peisajului în această M.U.T.R.: 
5.  M.U.T.R. 5 – Lunca râului Argeş 

5.1. Albii minore antropizate, amenajări hidrotehnice 
5.2. Bălţi şi zone mlăştinoase, terenuri acoperite de vegetaţie de luncă 
5.3. Zăvoaie (păduri de luncă) 

Unităţile teritoriale de referinţă din teritoriul administrativ fundamentează prevederile Planului 
Urbanistic General – vezi Planşa 03.3. Reglementări urbanistice – Unităti teritoriale de referinţă. 
b. Măsuri de stimulare a interesului pentru valorile culturale ale zonei  
Se recomandă o serie de măsuri care vizează creşterea sentimentului identitar al cetăţenilor: 
▪ Realizarea de panouri informative în centrele localităţilor privind istoricul localităţilor şi 

principalele elemente de interes turistic şi cultural; 
▪ Realizarea de plăcuţe pentru identificarea localităţilor istorice, a clădirilor istorice incluse sau 

nu în Lista Monumentelor Istorice precum şi a unor panouri informative referitoare la 
acestea din urmă; 

▪ Realizarea de hărţi pentru orientare, cu precizarea localităţilor şi cartierelor istorice. 
Se recomandă îngrijirea aspectului clădirilor oraşului precum şi a spaţiului public: 
▪ Program de reabilitare a faţadelor în zonele centrale ale localităţilor; 
▪ Program de îmbunătăţire a calităţii spaţiului public (suprafeţe pavate, suprafeţe plantate), în 

special în zonele centrale ale localităţilor;’realizarea unui plan integrat în această direcţie; 
▪ Realizarea unui Regulament privind regimul firmelor şi al instalaţiilor; 
▪ Realizarea unui Plan de culoare pentru faţade; 
▪ Realizarea unui Ghid de bune practici pentru realizarea clădirilor, a împrejmuirilor, 

tencuielilor, vopsitoriilor, tâmplăriilor şi a învelitorilor şi pentru amenajarea suprafeţelor 
plantate private (grădini de faţadă); 

▪ Iniţierea unui program public de reabiitare a imobilelor cu valoare patrimonială din 
patrimoniul local şi de sprijinire a reabilitării imobilelor cu valoare patrimonială cu alt regim 
de proprietate. 

3.10.4. Interdicţii / condiţionări ale construirii 
▪ În zonele unde este necesară elaborarea de documentaţii de urbanism (P.U.Z./ P.U.D.) sau de 

studii suplimentare pentru protecţia împotriva riscurilor naturale, construirea va fi condiţionată de 
reglementările/ recomandările acestor studii; 

▪ Sunt instituite interdicţii definitive de construire în zonele de protecţie a obiectivelor edilitare 
instituite conform OMS nr. 119/2014. În ceea ce priveşte cimitirele existente, pe o rază de 50 
m de la gardul acestora construirea este condiţionată de avizul Direcţiei de Sănătate Publică 
Giurgiu;   

▪ Amplasarea şi proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor în zonele cu riscuri naturale este posibilă cu 
respectarea recomandărilor studiilor geotehnice detaliate şi a prescripţiilor din Normativul de 
Proiectare, execuţie şi exploatare- indicativ P7-2000. Este necesar ca zonele în care construirea este 
restricţionată, lucrările de de combatere a eroziunii terenului să se stabilească pe baza unor ridicări 
topografice locale şi a unui PUZ prin care să se detalieze condiţiile de construire. 
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3.11. Obiective de utilitate publică 

Obiectivele de utilitate publică stabilite prin prezentul P.U.G. sunt prezentate în continuare: 

ORAŞ BOLINTIN-VALE 

(ORAŞ BOLINTIN-VALE, SAT MALU SPART, SAT CRIVINA, SAT SUSENI) 

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ  
Categoria de interes Cantităţi / 

Capacităţi Naţional Judeţean Local 

INSTITUŢII ŞI SERVICII PUBLICE 

Primăria şi Consiliul Local (1) 
– oraş BOLINTIN-VALE 

    

Oficiu poştal (2) 
– oraş BOLINTIN-VALE  

    

Liceu (3) 
– oraş BOLINTIN-VALE 

    

Şcoală generală (4/1) 
– oraş BOLINTIN-VALE, sat MALU SPART 

    

Grădiniţă (5/1) 
– oraş BOLINTIN-VALE, sat CRIVINA 

    

Poliţia (6) 
– oraş BOLINTIN-VALE 

    

Dispensar uman (7/2) 
– oraş BOLINTIN-VALE, sat MALU SPART 

    

Spital (8) 
– oraş BOLINTIN-VALE 

    

Spital pediatrie (9) 
– oraş BOLINTIN-VALE 

    

Biserica ortodoxă (10,11/3/3) 
– oraş BOLINTIN-VALE, sat MALU SPART, 
CRIVINA 

    

Propus: Capelă (12) 
– oraş BOLINTIN-VALE 

    

Bibliotecă (13) 
– oraş BOLINTIN-VALE 

    

Poşta veche (14) 
– oraş BOLINTIN-VALE 

    

Judecătorie (15) 
– oraş BOLINTIN-VALE 

    

Parchetul Bolintin Vale (16) 
– oraş BOLINTIN-VALE 

    

Casa Manolache (17) 
– oraş BOLINTIN-VALE 

    

Cămin cultural (18/4) 
– oraş BOLINTIN-VALE, sat MALU SPART 

    

Propus: Autogară (20) 
– oraş BOLINTIN-VALE 

    

CIMITIRE 

Cimitir ortodox (18/7/5/1) 
– oraş BOLINTIN-VALE, sat MALU SPART, 
CRIVINA, SUSENI 

    

Propus: Extindere cimitir ortodox  
– oraş BOLINTIN-VALE 

    

CĂI DE COMUNICAŢIE 

Drum judeţeam DJ 401A    2 km 
Drum judeţean DJ 412A     1km 
Drum judeţeam DJ 412D     3 km 
Drum judeţean DJ 601    10 km 
Drum judeţean DJ 601E    1 km 
Drum comunal DC 133    3 km 
Drum comunal DC 189    3 km 
Drumuri, străzi, uliţe 
– oraş BOLINTIN-VALE, sat MALU SPART, 
CRIVINA, SUSENI 

   
31 km / 10 km / 4 

km / 3 km 
 

Propus: Extindere drumuri, străzi, uliţe  
– oraş BOLINTIN-VALE, sat MALU SPART, CRIVINA, 
SUSENI 

   
42 km / 5 km / 1 km 

/ 2 km 

Propus: Amenajare / modernizare căi de circulaţie 
asfaltări, pietruiri, amenajări intersecţii, lucrări de artă 
etc. - studii de specialitate şi lucrări de execuţie  
– oraş BOLINTIN-VALE, sat MALU SPART, sat SUSENI 

    



 

 

90 

ORAŞ BOLINTIN-VALE 

(ORAŞ BOLINTIN-VALE, SAT MALU SPART, SAT CRIVINA, SAT SUSENI) 

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ  
Categoria de interes Cantităţi / 

Capacităţi Naţional Judeţean Local 

SPAŢII VERZI, SPORT ŞI AGREMENT 

Spaţii plantate pentru agrement şi sport (19/7/5) 
– oraş BOLINTIN-VALE, sat MALU SPART, 
CRIVINA 

    

Propus: Spaţii plantate pentru agrement şi sport 
–sat CRIVINA 

    

Spaţii plantate cu acces nelimitat (parcuri, grădini, 
scuaruri, fâşii plantate de protecţie împotriva 
riscurilor natural sau antropice) 
– oraş BOLINTIN-VALE, sat MALU SPART, 
CRIVINA, SUSENI 

    

Propus: Spaţii plantate cu acces nelimitat (parcuri, 
grădini, scuaruri, fâşii plantate de protecţie împotriva 
riscurilor natural sau antropice) 
– oraş BOLINTIN-VALE, sat MALU SPART, 
CRIVINA, SUSENI 
 

    

GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI REŢELE TEHNICO-EDILITARE 

Gospodărie de apă 
– oraş BOLINTIN-VALE 

    

Propus: Gospodărie de apă (9/20) 
– sat MALU SPART, CRIVINA 

    

Staţie epurare ape uzate 
– oraş BOLINTIN-VALE 

    

Propus: Staţie epurare ape uzate (8) 
– sat MALU SPART 

    

Reţea alimentare cu apă  
– oraş BOLINTIN-VALE 

   25 km 

Propus: Modernizare şi completare reţea principală 
de alimentare cu apă 
– oraş BOLINTIN-VALE 

   45 km 

Propus: Reţea alimentare cu apă – principală 
– sat MALU SPART, CRIVINA, SUSENI 

   
 35 km / 12 km 

/ 10 km 

Reţea canalizare - principală 
– oraş BOLINTIN-VALE 

   
26 km 
6 staţii 

pompare 
Propus: Modernizare şi completare reţa principală 
de canalizare 
– oraş BOLINTIN-VALE 

   
37 km 

13 staţii 
pompare 

Propus: Reţea canalizare - principală  
– sat MALU SPART, CRIVINA, SUSENI 

   

21 km / 11 km / 
8 km 

16 staţii 
pompare 

Reţea gaze naturale 
– oraş BOLINTIN-VALE 

   7 km 

Propus: Reţea gaze naturale 
– oraş BOLINTIN-VALE, sat MALU SPART, 
CRIVINA, SUSENI 

   
85 km / 31 km / 

6 km / 4 km 

Staţie electrică (nefuncţională) 
– sat CRIVINA 

    

Reţea electrică de transport 400kV    5 km 
Reţea electrică de înaltă şi medie tensiune, inclusiv 
posturi trafo 
– oraş BOLINTIN-VALE, sat MALU SPART, 
CRIVINA, SUSENI 

   
16 km / 7 km / 

3 km / 1 km 
41 PT 

Reţea electrică subterană 
– oraş BOLINTIN-VALE 

    

Propus: Trecerea în subteran a unor linii electrice 
de medie tensiune 
- oraş BOLINTIN-VALE 

   2 km 

Propus: Lucrări de apărare la inundaţii din 
revărsarea apelor curgătoare – studiu complex şi 
lucrări de execuţie 
- oraş BOLINTIN-VALE, sat MALU SPART, CRIVINA, 
SUSENI 
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3.12. Viziunea şi obiectivele de dezvoltare spaţială  

3.12.1. Obiectiv strategic 

(vezi Cap. 1.3. Obiectivele principale ale P.U.G.) 

Viziunea generală de dezvoltare spaţială a oraşulu Bolintin-Vale pentru anul 2025 este: 
Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor din oraş printr-o suită de măsuri legate de 
îmbunătăţirea infrastructurii de instituţii şi servicii publice, a căilor de comunicaţie, de dezvoltarea 
activităţilor economice, valorificând potenţialul natural, economic şi uman local şi a poziţiei 
favorabile faţă de Municipiul Bucureşti şi faţă de autostrada A1.  
Obiectivul strategic (OS) al Planului Urbanistic General (P.U.G.) şi Regulamentului Local de 
Urbanism (R.L.U.), oraş Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu este asigurarea dezvoltării durabile a 
teritoriului şi comunitătii, prin protecţia şi conservarea resurselor umane, naturale, culturale şi a 
calităţii factorilor de mediu şi creşterea atractivităţii oraşului pentru locuire şi investiţii. 
În vederea atingerii obiectivului strategic de dezvoltare spaţială a comunei Saschiz, este necesară 
o strategie de implementare a prevederilor sale  pe care autorităţile publice locale să o 
urmărească pe parcursul unei perioade de timp considerată optimă, de preferat pe termen scurt şi 
mediu. Se recomandă ca viitoarea strategie de dezvoltare a comunei Saschiz să includă 
obiectivele prezentului P.U.G., astfel încât să se asigure coerenţa demersurilor. 
Este de precizat că strategia de dezvoltare locală este un instrument participativ care implică 
comunitatea căreia i se adresează. Pentru asigurarea succesului trebuie urmărite două principii 
de bază în planificarea strategică: 
▪ folosirea oportunităţilor din mediul exterior - fonduri europene sau programe guvernamentale 

pe domenii care pot ajuta la finanţarea unor proiecte; 
▪ propunerile de dezvoltare să fie concepute împreună cu cetăţenii, astfel încât aceştia să fie 

implicaţi în procesul de realizare a perspectivei. 

3.12.2. Obiective operaţionale 

Fiecare obiectiv operaţional se va îndeplinii pe baza unor programe şi proiecte complexe de 
investiţii publice, care vor determina dezvoltarea spaţială a comunei. În baza acestor programe şi 
proiecte complexe, instituţii responsabile vor iniţia realizarea unor proiecte sectoriale (sub-
proiecte). Obiectivele operaţionale şi principalele programe ale P.U.G. oraş Bolintin-Vale sunt 
următoarele: 

1. Dezvoltarea arhitectural-urbanistică a oraşului 
1.1. Restructurarea şi reabilitarea fondului construit 

1.2. Creşterea calităţii spaţiului public 

1.3. Asigurarea dotărilor de bază necesare locuirii 
2. Fluenţa circulaţiei şi îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 

2.1. Fluidizarea circulaţiei auto şi modernizarea reţelei stradale 

2.2. Favorizarea transportului public şi a circulaţiei nemotorizate 

3. Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare 

3.1. Îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă 

3.2. Îmbunătăţirea canalizării menajere şi pluviale 

3.3. Modernizarea infrastructurii de alimentare cu energie electrică 

3.4. Dezvoltarea şi modernizarea iluminatului public 

3.5. Asigurarea alimentării cu gaze naturale în condiţii optime de utilizare şi siguranţă 

4. Dezvoltarea economică şi socială 

4.1. Dezvoltarea activităţilor economice 

4.2. Dezvoltarea activităţilor sportive 

4.3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor culturale 

5. Creşterea calităţii mediului ambiant 
5.1. Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu 

5.2. Reducerea efectelor factorilor de risc natural 

5.3. Îmbunătăţirea sistemului de management al deşeurilor 
5.4. Reconfigurarea, protejarea şi valorificarea spaţiilor verzi 
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3.13. Politici publice, programe şi proiecte de investiţii publice necesare pentru 
implementarea obiectivelor 

3.13.1. Obiectiv operaţional 1 

            Dezvoltarea arhitectural-urbanistică a oraşului 
Disfuncţionalităţi 
Principalele disfuncţionalităţi cu privire la fondul construit sunt următoarele: 
▪ Probleme de imagine urbană datorate blocurilor de locuinţea căror faţadă este degradată; 

amplasarea acestora în zona de protecţie a monumentelor istorice determină nevoia de 
îmbunătăţire a imaginii urbane; 

▪ Lipsa spaţiilor verzi de protecţie în lungul căilor principale de comunicaţie; 
▪ Lipsa unei autogări care să deservească atât liniile de microbuz care ajung la momentul 

actual în oraş cât şi posibilele linii viitoare de transport în localităţile aparţinătoare oraşului 
Bolintin-Vale. 

În vederea atingerii obiectivului operaţional sunt prevăzute programe şi proiecte care vizează 
reabilitarea fondului de locuinţe colective precum şi reglementarea viitoarelor construcţii şi 
reconformarea spaţiului public astfel încât să răspundă cerinţelor de calitate a locuirii. 
Politici publice 

Pentru atingerea obiectivului operaţional se propun următoarele politici publice: 
▪ Crearea unei imagini urbane unitare, coerente şi moderne în zona centrală a oraşului Bolintin-

Vale precum şi a zonelor nou introduse în intravilan;  
▪ Creşterea siguranţei locuirii în cazul blocurilor de locuinţe; 
▪ Asigurarea unui nivel cât mai redus al poluării datorat traficului rutier; 
▪ Creşterea legăturilor între localităţile din cadrul şi din afara teritoriului administrativ al oraşului 

Bolintin-Vale. 

Programe 

Politicile publice enunţate anterior sunt materializate prin următoarele programe şi proiecte: 
Program 1.1. Restructurarea şi reabilitarea fondului construit 
Proiecte propuse: 
▪ Realizarea parteneriatelor între asociaţiile de proprietari şi administraţia publică locală pentru 

intervenţiile asupra blocurilor de locuit; 
▪ Expertizarea blocurilor de locuit (fac excepţie blocurile deja expertizate); 
▪ Consolidarea blocurilor de locuit în funcţie de rezultatele expertizelor tehnice şi de eficienţa 

economică a intervenţiei; 
▪ Întocmirea unui Regulament de reabilitare şi modernizare a faţadelor blocurilor de locuit; 
▪ Reabilitarea termică unitară a blocurilor de locuit, după proiecte de specialitate; 
▪ Reabilitarea şi modernizarea faţadelor blocurilor de locuit pentru o imagine unitară şi 

coerentă. Proiectele se vor realiza conform Regulamentului de reabilitare şi modernizare a 
faţadelor blocurilor de locuit. 

Program 1.2. Creşterea calităţii spaţiului public 

Proiecte propuse: 
▪ Realizarea unor fâşii plantate de protecţie împotriva riscurilor în lungul principalelor căi de 

comunicaţie rutieră. 
Program 1.3. Asigurarea dotărilor de bază necesare locuirii 

Proiecte propuse: 
▪ Construirea unei capele în apropierea cimitirului din oraşul Bolintin-Vale.   

3.13.2. Obiectiv operaţional 2 

            Fluenţa circulaţiei şi îmbunătăţirea infrastructurii rutiere 

Disfuncţionalităţi 
Studiul privind circulaţia elaborat în cadrul acestui P.U.G. a evidenţiat o serie de disfuncţionalităţi 
cu privire la fluenţa traficului, starea străzilor şi modul de desfăşurare a circulaţiei pietonale: 
▪ Număr relativ mare al străzilot cu nivel ridicat de degradare şi al drumurilor de pământ/aleilor 

pietonale nepavate; 
▪ Nivel ridicat al traficului greu în zona centrală a oraşului care duce la degradarea accentuată a 

suprafeţelor carosabile; 
▪ Intersecţii cu geometrie neclară care prezintă probleme de siguranţă a circulaţiei; 
▪ Semnalizare rutieră învechită, lipsa marcajelor la sol, indicatoare rutiere ilizibile. 
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Politici publice 

Pentru atingerea obiectivului operaţional se propun următoarele politici publice: 
▪ Creşterea accesibilităţii fizice în cadrul localităţilor din teritoriul administrativ al oraşului 

Bolintin-Vale; 
▪ Favorizarea transportului public între localităţile din interiorul şi din afara teritoriului 

administrativ. 

Programe 

Politicile publice enunţate anterior sunt materializate prin următoarele programe şi proiecte: 
Program 2.1. Fluidizarea circulaţiei auto şi modernizarea reţelei stradale 

Proiecte propuse: 
▪ Realizarea unei centuri de ocolire a oraşului Bolintin-Vale pentru devierea traficului greu şi 

pentru facilitarea accesului acestuia către şi dinspre autostrada A1; 
▪ Realizarea unor noi străzi de legătură în oraşul Bolintin-Vale şi în satele aparţinătoare; 
▪ Reconfigurarea a 13 intersecţii prin amenajarea acestora cu sens giratoriu; 
▪ Reconfigurarea a 7 intersecţii prin semaforizare sau completarea semaforizării; 
▪ Lărgirea unor străzi din oraşul Bolintin-Vale şi din satele aparţinătoare în vederea fluidizării 

traficului rutier. 

Program 2.2. Favorizarea transportului public şi a circulaţiei nemotorizate 
▪ Realizarea unei autogări în zona centrală a oraşului Bolintin-Vale în vederea creşterii 

accesibilităţii către mijloacele de transport inter şi extra orăşeneşti;  
▪ Înfiinţarea unui sistem de transport public local format din 4 linii de microbuz pentru a facilita 

legătura dintre oraşul Bolintin-Vale şi satele aparţinătoare; 
▪ Amenajarea staţiilor de transport în comun aferente celor 4 linii de transport public,  în alveolă 

în afara circulaţiei carosabile; 
▪ Amenajarea pistelor de biciclete pe traseele reţelei stradale şi asigurarea fluenţei circulaţiei 

acestora; 
▪ Amenajarea unor piste de biciclete pentru trasee de agrement în lungul  zonelor verfi aferente 

râului Argeş. 
3.13.3. Obiectiv operaţional 3 

            Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare 

Disfuncţionalităţi 
Studiul legat de infrastructura tehnico-edilitară din teritoriul administrativ al oraşului Bolintin-Vale a 
relevat următoarele disfuncţionalităţi: 
▪ Lipsa reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în satele aparţinătoare oraşului Bolintin-

Vale; 
▪ Lipsa unui sistem de alimentare cu energie termică; 
▪ O parte dintre reţelele electrice de medie tensiune sunt amplasate pe terenuri private fapt ce 

îngreunează accesul către acestea; 
▪ Uzura fizică şi morală a echipamentelor din care sunt construite liniile electrice precum şi a 

branşamentelor. 
Politici publice 

Pentru atingerea obiectivului operaţional se propun următoarele politici publice: 
▪ Modernizarea şi extinderea infrstructurii tehnico-edilitare în toate localităţile din cadrul 

teritoriului administrativ al oraşului Bolintin-Vale. 

Programe 

Politicile publice enunţate anterior sunt materializate prin următoarele programe şi proiecte: 
Program 3.1. Îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă 

Proiecte propuse: 
▪ Modernizarea şi extinderea infrastructurii de alimentare cu apă în oraşul Bolintin-Vale; 
▪ Realizarea sistemului de alimentare cu apă în satele aparţinătoare oraşului Bolintin-Vale; 
▪ Realizarea unei noi staţii de epurare în satul Malu Spart; 
▪ Extinderea gospodăriei de apă din oraşul Bolintin-Vale prin realizarea unui nou rezervor cu o 

capacitate de 100m3; 
▪ Realizarea unui foraj nou în legătură cu gospodăria de apă aferentă localităţii Malu Spart, 

situat la o distanţă de cca 250 m; 
▪ Realizarea unui foraj nou în legătură cu gospodăria de apă aferentă oraşului Bolintin-Vale, 

situat la o distanţă de cca 250 m; 
▪ Finalizarea protectelor de extindere a reţelelor de alimentare cu apă în satele aparţinătoare 

oraşului Bolintin-Vale. 
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Program 3.2. Îmbunătăţirea canalizării menajere şi pluviale 

Proiecte propuse: 
▪ Modernizarea şi extinderea infrastructurii de canalizare în oraşul Bolintin-Vale; 
▪ Realizarea sistemului de canalizare în satele aparţinătoare oraşului Bolintin-Vale; 
▪ Finalizarea protectelor de extindere a reţelelor de canalizare a apelor uzate în satele 

aparţinătoare oraşului Bolintin-Vale. 

Program 3.3. Modernizarea infrastructurii de alimentare cu energie electrică 

Proiecte propuse: 
▪ Amplasarea în subteran a reţelelor electrice de distribuţie din partea de vest a oraşului 

Bolintin-Vale; 
▪ Extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice în zonele industriale nou propuse; 
▪ Reabilitarea, modernizarea şi completarea reţelelor electrice de joasă tensiune. 
Program 3.4. Dezvoltarea şi modernizarea iluminatului public 

Proiecte propuse: 
▪ Realizarea unor proiecte pentru iluminat public odată cu proiectarea amenajărilor pentru 

spaţiille publice nou propuse; 
▪ Reabilitarea, modernizarea şi completarea reţelelor de iluminat public, în special în zonele de 

extindere a intravilanului şi care să utilizeze energie verde (energie solară). 
Program 3.5. Asigurarea alimentării cu gaze naturale în condiţii optime de utilizare şi 
siguranţă 

Proiecte propuse: 
▪ Extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale în oraşul Bolintin-Vale şi în satele 

aparţinătoare. 

3.13.4. Obiectiv operaţional 4 

            Dezvoltarea economică şi socială 

Disfuncţionalităţi 
Analiza situaţiei actuale a relevat următoarele disfuncţionalităţi: 
▪ Opţiuni reduse ale populaţiei pentru petrecerea timpului liber; 
▪ Lipsa unor terenuri disponibile pentru dezvoltarea activităţilor economice. 
Politici publice 
Pentru atingerea obiectivului operaţional se propun următoarele politici publice: 
▪ Dezvoltarea sectoarelor industriale, a parcurilor de activităţi şi a serviciilor aferente; 
▪ Diversificarea ofertei de activităţi pentru petrecerea timpului liber. 
Programe 

Politicile publice enunţate anterior sunt materializate prin următoarele programe şi proiecte: 
Program 4.1. Dezvoltarea activităţilor economice 

Proiecte propuse: 
▪ Amenajarea unui spaţiu în partea de est a oraşului Bolintin-Vale destinat unui târg 

săptămânal; 
▪ Încurajarea şi dezvoltarea activităţilor productive în partea de nord a teritoriului administrativ, 

adiacent autostrăzii A1 Bucureşti-Piteşti: asigurarea de facilităţi pentru investitorii externi şi 
sprijinirea investitorilor locali. 

Program 4.2. Dezvoltarea activităţilor sportive 

Proiecte propuse: 
▪ Realizarea unui teren de sport în partea de SE a satului Crivina; 
▪ Modernizarea bazei sportive din oraşul Bolintin-Vale prin extinderea acesteia în vederea 

creşterii capacităţii actuale. 
Program 4.3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor culturale 

Proiecte propuse: 
▪ Realizarea unui centru multifuncţional în zona centrală a oraşului Bolintin-Vale care să 

adăpostească funcţiuni administrative şi culturale. 
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3.13.5. Obiectiv operaţional 5 

            Creşterea calităţii mediului ambiant 
Disfuncţionalităţi 
Analiza situaţiei actuale a relevat următoarele disfuncţionalităţi: 
▪ Alterarea calităţii aerului şi creşterea nivelului dezgomot datorită traficului rutier desfăşurat pe 

străzile şi drumurile de interes local aflate în stare proastă precum şi datorită nivelului ridicat al 
traficului de tranzit în teritoriile intravilane; 

▪ Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor; 
▪ Evacuarea necorespunzătoare a apelor uzate; 
▪ Absenţa unor zone de recreere amenajate corespunzător. 
Politici publice 

Pentru atingerea obiectivului operaţional se propun următoarele politici publice: 
▪ Asigurarea calităţii factorilor de mediu la standardele Uniunii Europene; 
▪ Diversificarea posibilităţilor de agrement. 
Programe 

Politicile publice enunţate anterior sunt materializate prin următoarele programe şi proiecte: 
Program 5.1. Dezvoltarea activităţilor economice 

Proiecte propuse: 
▪ Fluidizarea traficului auto (vezi programele Obiectivului nr. 2. Fluenţa circulaţiei şi 

îmbunătăţirea infrastructurii rutiere); 
▪ Modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale 

(vezi programele Obiectivului 3 . Dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare); 
▪ Realizarea unui sistem integrat cu obiective de colectare selectivă graduală şi recuperarea 

materialelor reutilizabile sau reciclabile în scopul valorificării lor (vezi programele Obiectivului 
nr. 5.3. Îmbunătăţirea sistemului de management al deşeurilor). 

Program 5.2. Reducerea efectelor factorilor de risc natural 

Proiecte propuse: 
▪ Controlul strict al autorizării şi edificării construcţiilor noi. 
Program 5.3. Îmbunătăţirea sistemului de management al deşeurilor 

Proiecte propuse: 
▪ Amenajarea platformelor pentru depozitarea deşeurilor menajere astfel încât locuinţele să nu 

fie deranjate de miros; 
▪ Amplasarea conteinerelor pentru deşeuri menajere, închise şi cu aspect plăcut pentru a nu 

afecta imaginea ansamblurilor de locuinţe; amplasarea conteinerelor pentru sortarea 
deşeurilor conform Sistemului de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Giurgiu; 

▪ Protejarea cu vegetaţie a locurilor de depozitare a deşeurilor menajere; 
▪ Îmbunătăţirea sistemului de colectare şi transport a deşeurilor menajere; 
▪ Organizarea de campanii de conştientizare a populaţiei prin care să se promoveze sistemul 

de colectare selectivă a deşeurilor. 
Program 5.4. Reconfigurarea, protejarea şi valorificarea spaţiilor verzi 
Proiecte propuse: 
▪ Amenajarea spaţiilor verzi de interes public - Amenajarea de noi spaţii verzi de tip parc 

(V1/V1r) în oraşul Bolintin-Vale şi în satul Crivina, în apropierea râului Argeş, care să 
satisfacă nevoia de spaţii plantate, locuri de joacă şi spaţii de socializare şi recreere; 

▪ Amenajarea spaţiilor verzi de interes public – Modernizarea şi amenajarea spaţiilor verzi de 
tip scuar (V2) din Bolintin-Vale şi amenajarea de noi scuaruri în toate cele 3 satele: spaţii 
plantate, locuri de joacă, spaţii de socializare şi recreere, spaţii de tranzit; 

▪ Realizarea unor intervenţii de reconstrucţie ecologică în zonele de exploatare a resurselor 
naturale (V4); 

▪ Amenajarea spaţiilor verzi majore cu rol de protecţie - amenajarea culoarelor de protecţie 
faţă de infrastructura tehnico-edilitară şi activităţile industriale (V5), cu vegetaţie 
adecvată, cu rol de protecţie, realizarea unor împrejmuiri unitare.   
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3.14. Plan de acţiune 

NR. 
CRT. 

OBIECTIVE 
PROGRAME 
PROIECTE 

PERIOADA 
ACTORI 

IMPLICAŢI 
RESPONSABILITĂŢI REZULTATE ESTIMATE 

S M L 

1. DEZVOLTAREA ARHITECTURAL - URBANISTICĂ A ORAŞULUI 
1.1. Restructurarea şi reabilitarea fondului construit 

1.1.1. Realizarea parteneriatelor între asociaţiile de proprietari şi administraţia publică 
locală pentru intervenţiile asupra blocurilor de locuit. 

   A.P.L. 
A.P. 

P.O.BV. 
 

Implicarea proprietarilor în 
procesul de restructurare şi 
reabilitare a blocurilor de locuit 

1.1.2. Expertizarea blocurilor de locuit (fac excepţie blocurile deja expertizate).    A.P.L. 
M.D.R.A.P. 
A.P. 

P.O.BV. 
M.D.R.A.P. 

Bază de date privind siguranţa 
construcţiilor 

1.1.3. Consolidarea blocurilor de locuit în funcţie de rezultatele expertizelor tehnice şi de 
eficienţa economică a intervenţiei. 

   A.P.L. 
M.D.R.A.P., A.P. 

P.O.BV. 
M.D.R.A.P. 

Blocuri de locuit cu nivel de 
siguranţă adecvat normelor în 
vigoare  

1.1.4. Întocmirea unui Regulament de reabilitare şi modernizare a faţadelor blocurilor de 
locuit. 

   A.P.L. P.M.G. 
 

Regulament de reabilitare şi 
modernizare a faţadelor blocurilor 
de locuit. 

1.1.5. Reabilitarea termică unitară a blocurilor de locuit, după proiecte de specialitate.    A.P.L. 
A.P. 

P.M.G. 
 

Blocuri de locuit cu performanţă 
energetică îmbunătăţită;  

1.1.6. Reabilitarea şi modernizarea faţadelor blocurilor de locuit pentru o imagine unitară 
şi coerentă. Proiectele se vor realiza conform Regulamentului de reabilitare şi 
modernizare a faţadelor blocurilor de locuit. Intervenţiile vor include demolarea 
construcţiilor parazitare şi a extinderilor neautorizate, neconforme proiectului iniţial 
al clădiirii.  

   A.P.L. 
A.P. 

P.M.G. 
 

Faţade cu aspect unitar, 
atrăgătoare şi contemporane; 
imagine urbană unitară a 
cartierelor 

1.2. Creşterea calităţii spaţiului public 
1.2.1. Realizarea unor fâşii plantate de protecţie împotriva riscurilor în lungul principalelor 

căi de comunicaţie rutieră. 
   A.P.L. P.O.BV 

 
Reducerea poluării datorate 
traficului intens pe anumite artere 
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NR. 
CRT. 

OBIECTIVE 
PROGRAME 
PROIECTE 

PERIOADA 
ACTORI 

IMPLICAŢI 
RESPONSABILITĂŢI REZULTATE ESTIMATE 

S M L 

de circulaţie.  
1.3. Asigurarea dotărilor de bază necesare locuirii 

1.3.1. Construirea unei capele în apropierea cimitirului din oraşul Bolintin-Vale.      A.P.L. 
 

P.O.BV 
 

Creşterea calităţii serviciilor. 

2. FLUENŢA CIRCULAŢIEI ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE 

2.1. Fluidizarea circulaţiei auto şi modernizarea reţelei stradale 

2.1.1. Realizarea unei centuri de ocolire a oraşului Bolintin-Vale pentru devierea traficului 
greu şi pentru facilitarea accesului acestuia către şi dinspre autostrada A1.  

   A.P.L. P.O.BV 
 

Trafic fluent, accesibilitate 
crescută, devierea traficului greu 

2.1.2. Realizarea unor noi străzi de legătură în oraşul Bolintin-Vale şi în satele 
aparţinătoare. 

   A.P.L. P.O.BV 
 

Trafic fluent, accesibilitate 
crescută 

2.1.3. Reconfigurarea a 13 intersecţii prin amenajarea acestora cu sens giratoriu.    A.P.L. 
Poliţia rutieră 

P.O.BV 
 

Trafic fluent; incidente diminuate 

2.1.4. Reconfigurarea a 7 intersecţii prin semaforizare sau completarea semaforizării    A.P.L. 
Poliţia rutieră 

P.O.BV 
 

Trafic fluent, blocaje de trafic 
eliminate 

2.1.4. Lărgirea unor străzi din oraşul Bolintin-Vale şi din satele aparţinătoare în vederea 
fluidizării traficului rutier.  

   A.P.L. 
Poliţia rutieră 

P.O.BV Trafic fluent, blocaje de trafic 
eliminate 

2.2. Favorizarea transportului public şi a circulaţiei nemotorizate 

2.3.1. Realizarea unei autogări în zona centrală a oraşului Bolintin-Vale în vederea 
creşterii accesibilităţii către mijloacele de transport inter şi extra orăşeneşti. 

   A.P.L. 
S.C. 

P.O.BV 
 

Creşterea accesibilităţii locuitorilor 
spre destinaţii din cadrul şi din 
afara teritoriului administrativ. 

2.3.2. 
 

Înfiinţarea unui sistem de transport public local format din 4 linii de microbuz pentru 
a facilita legătura dintre oraşul Bolintin-Vale şi satele aparţinătoare. 

   A.P.L. 
Poliţia rutieră 

P.O.BV Accesibilitate crescută, transport 
în comun adecvat nevoilor 
locuitorilor 
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NR. 
CRT. 

OBIECTIVE 
PROGRAME 
PROIECTE 

PERIOADA 
ACTORI 

IMPLICAŢI 
RESPONSABILITĂŢI REZULTATE ESTIMATE 

S M L 

2.3.3. Amenajarea staţiilor de transport în comun aferente celor 4 linii de transport public,  
în alveolă în afara circulaţiei carosabile. 

   A.P.L. 
Poliţia rutieră 

P.O.BV Siguranţa călătorilor; creşterea 
fluenţei traficului auto 

2.3.4. Amenajarea pistelor de biciclete pe traseele reţelei stradale şi asigurarea fluenţei 
circulaţiei acestora. 
 
 

   A.P.L. 
Poliţia rutieră 

P.O.BV Condiţii optime de circulaţie pentru 
biciclişti, trafic auto diminuat 

2.3.5. Amenajarea unor piste de biciclete pentru trasee de agrement în lungul  zonelor 
verfi aferente râului Argeş.  

   A.P.L. 
 

P.O.BV Condiţii optime de circulaţie pentru 
biciclişti, crearea unor noi zone de 
recreere 

3. DEZVOLTAREA ŞI REABILITAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE 

3.1. Îmbunătăţirea alimentării cu apă potabilă 

3.1.1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii de alimentare cu apă în oraşul Bolintin-
Vale. 

   A.P.L. 
APACANAL 

P.O.BV Condiţii optime de funcţionare şi 
reducerea pierderilor 

3.1.2. Realizarea sistemului de alimentare cu apă în satele aparţinătoare oraşului Bolintin-
Vale. 

   A.P.L. 
APACANAL 

P.O.BV Creşterea calităţii locuirii 

3.1.3. Realizarea unei noi staţii de epurare în satul Malu Spart.    A.P.L. 
APACANAL 

P.O.BV Creşterea calităţii locuirii, 
reducerea poluării  

3.1.4. Extinderea gospodăriei de apă din oraşul Bolintin-Vale prin realizarea unui nou 
rezervor cu o capacitate de 100m3 

   A.P.L. 
APACANAL 

P.O.BV Infrastructură edilitară calibrată 
pentru cerinţele de dezvoltare; 
creşterea calităţii locuirii 

3.1.5. Realizarea unui foraj nou în legătură cu gospodăria de apă aferentă localităţii Malu 
Spart, situat la o distanţă de cca 250 m 

   A.P.L. 
APACANAL 

P.O.BV Infrastructură edilitară calibrată 
pentru cerinţele de dezvoltare; 
creşterea calităţii locuirii 

3.1.6. Realizarea unui foraj nou în legătură cu gospodăria de apă aferentă oraşului    A.P.L. P.O.BV Infrastructură edilitară calibrată 
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CRT. 

OBIECTIVE 
PROGRAME 
PROIECTE 

PERIOADA 
ACTORI 

IMPLICAŢI 
RESPONSABILITĂŢI REZULTATE ESTIMATE 

S M L 

Bolintin-Vale, situat la o distanţă de cca 250 m APACANAL pentru cerinţele de dezvoltare; 
creşterea calităţii locuirii 

3.1.7. Finalizarea protectelor de extindere a reţelelor de alimentare cu apă în satele 
aparţinătoare oraşului Bolintin-Vale 

   A.P.L. 
APACANAL 

P.O.BV Infrastructură edilitară calibrată 
pentru cerinţele de dezvoltare; 
creşterea calităţii locuirii 

3.2. Îmbunătăţirea canalizării menajere şi pluviale 

3.2.1. Modernizarea şi extinderea infrastructurii de canalizare în oraşul Bolintin-Vale.    A.P.L. 
APACANAL 

P.O.BV Creşterea calităţii locuirii 

3.2.2. Realizarea sistemului de canalizare în satele aparţinătoare oraşului Bolintin-Vale.    A.P.L. 
APACANAL 

P.O.BV Creşterea calităţii locuirii 

3.2.3. Finalizarea protectelor de extindere a reţelelor de canalizare a apelor uzate în satele 
aparţinătoare oraşului Bolintin-Vale 

   A.P.L. 
APACANAL 

P.O.BV Creşterea calităţii locuirii 

3.3. Modernizarea infrastructurii de alimentare cu energie electrică  
3.3.1. Amplasarea în subteran a reţelelor electrice de distribuţie din partea de vest a 

oraşului Bolintin-Vale. 
   A.P.L. 

S.C. ELECTRICA 
DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA S.A. 

P.O.BV 
S.C. ELECTRICA 
DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA S.A. 

Condiţiilor optime de funcţionare  
a reţelelor electrice şi a siguranţei 
în exploatare 

3.3.2. Extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice în zonele industriale nou 
propuse  

   A.P.L. 
S.C. ELECTRICA 
DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA S.A. 

P.O.BV 
S.C. ELECTRICA 
DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA S.A. 

Condiţiilor optime de funcţionare  
a reţelelor electrice 

3.3.3. Reabilitarea, modernizarea şi completarea reţelelor electrice de joasă tensiune    A.P.L. 
S.C. ELECTRICA 
DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA S.A. 

P.O.BV 
S.C. ELECTRICA 
DISTRIBUŢIE 
MUNTENIA S.A. 

Condiţiilor optime de funcţionare  
a reţelelor electrice şi a siguranţei 
în exploatare 
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OBIECTIVE 
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IMPLICAŢI 
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3.4. Dezvoltarea şi modernizarea iluminatului public 

3.4.1. Realizarea unor proiecte pentru iluminat public odată cu proiectarea amenajărilor 
pentru spaţiille publice nou propuse 

   A.P.L. P.O.BV. Siguranţa locuirii; siguranţa 
spaţiului public 

3.4.2. Reabilitarea, modernizarea şi completarea reţelelor de iluminat public, în special în 
zonele de extindere a intravilanului şi care să utilizeze energie verde (energie 
solară) 

   A.P.L. P.O.BV. Sistem de iluminat unitar, calitatea 
spaţiului public crescută 

3.5. Asigurarea alimentării cu gaze naturale în condiţii optime de utilizare şi siguranţă 

3.5.1. Extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale în oraşul Bolintin-Vale şi în satele 
aparţinătoare. 
 

   A.P.L. 
DISTRIGAZ SUD 
REŢELE SRL 

P.O.BV 
DISTRIGAZ SUD 
REŢELE SRL 

Condiţii tehnico-edilitare asigurate, 
calitatea locuirii 

4. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ 

4.1. Dezvoltarea activităţilor economice  
4.1.1. Amenajarea unui spaţiu în partea de est a oraşului Bolintin-Vale destinat unui târg 

săptămânal  
   A.P.L. 

 
P.O.BV Servicii comerciale la standarde 

moderne 

4.1.2.  Încurajarea şi dezvoltarea activităţilor productive în partea de nord a teritoriului 
administrativ, adiacent autostrăzii A1 Bucureşti-Piteşti: asigurarea de facilităţi pentru 
investitorii externi şi sprijinirea investitorilor locali 

   A.P.L. P.O.BV. Creştere economică 

4.2. Dezvoltarea activităţilor sportive 

4.2.1. Realizarea unui teren de sport în partea de SE a satului Crivina;    A.P.L. P.O.BV 
 

Creşterea calităţii locuirii  

4.2.2. Modernizarea bazei sportive din oraşul Bolintin-Vale prin extinderea acesteia în 
vederea creşterii capacităţii actuale. 

   A.P.L. 
 

P.O.BV 
 

Ofertă de petrecere a timpului 
liber, calitatea locuirii crescută 

4.3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor culturale 

4.3.1. Realizarea unui centru multifuncţional în zona centrală a oraşului Bolintin-Vale care    A.P.L. P.O.BV. Ofertă de petrecere a timpului 
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NR. 
CRT. 

OBIECTIVE 
PROGRAME 
PROIECTE 

PERIOADA 
ACTORI 

IMPLICAŢI 
RESPONSABILITĂŢI REZULTATE ESTIMATE 

S M L 

să adăpostească funcţiuni administrative şi culturale. liber, accesibilitate crescută la 
serviciile administrative 

5. CREŞTEREA CALITĂŢII MEDIULUI AMBIANT 

5.1. Îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu 

5.1.1. Fluidizarea traficului auto (vezi programele Obiectivului nr. 2. Fluenţa circulaţiei şi 
îmbunătăţirea infrastructurii rutiere). 

   A.P.L. P.O.BV 
 

Reducerea poluării fonice şi 
creşterea calităţii aerului 

5.1.2. Modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, 
gaze naturale (vezi programele Obiectivului 3 . Dezvoltarea şi reabilitarea 
infrastructurii tehnico-edilitare). 

   A.P.L. P.O.BV 
 

Reducerea riscului de afectare a 
stabilităţii terenurilor 

5.1.3. Realizarea unui sistem integrat cu obiective de colectare selectivă graduală şi 
recuperarea materialelor reutilizabile sau reciclabile în scopul valorificării lor (vezi 
programele Obiectivului nr. 5.3. Îmbunătăţirea sistemului de management al 
deşeurilor). 

   A.P.L. P.O.BV 
 

Reducerea riscului de 
contaminare a solului şi de 
îmbolnăvire a populaţiei  

5.2. Reducerea efectelor factorilor de risc natural 

5.2.1. Controlul strict al autorizării şi edificării construcţiilor noi.    A.P.L. P.O.BV Siguranţa locuriii 
5.3. Îmbunătăţirea sistemului de management al deşeurilor 

5.3.1. Amenajarea platformelor pentru depozitarea deşeurilor menajere astfel încât 
locuinţele să nu fie deranjate de miros. 

   A.P.L. P.O.BV 
 

Reducerea riscului de poluare 
olfactivă 

5.3.2. Amplasarea conteinerelor pentru deşeuri menajere, închise şi cu aspect plăcut 
pentru a nu afecta imaginea ansamblurilor de locuinţe; amplasarea conteinerelor 
pentru sortarea deşeurilor conform Sistemului de management integrat al deşeurilor 
solide în judeţul Giurgiu. 

   A.P.L. P.O.BV 
 

Creşterea calităţii locuirii 

5.3.3. Protejarea cu vegetaţie a locurilor de depozitare a deşeurilor menajere.    A.P.L. P.O.BV 
 

Creşterea calităţii locuirii 
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OBIECTIVE 
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S M L 

5.3.4. Îmbunătăţirea sistemului de colectare şi transport a deşeurilor menajere.    A.P.L. P.O.BV 
 

Creşterea calităţii locuirii 

5.3.5. Organizarea de campanii de conştientizare a populaţiei prin care să se promoveze 
sistemul de colectare selectivă a deşeurilor.  

   A.P.L. P.O.BV 
 

Creşterea cantităţii de deşeuri 
sortate  

5.4. Reconfigurarea, protejarea şi valorificarea spaţiilor verzi 
5.4.1. Amenajarea spaţiilor verzi de interes public - Amenajarea de noi spaţii verzi de tip 

parc (V1/V1r) în oraşul Bolintin-Vale şi în satul Crivina, în apropierea râului Argeş, 
care să satisfacă nevoia de spaţii plantate, locuri de joacă şi spaţii de socializare şi 
recreere 

   A.P.L. P.O.BV 
 

Spaţii publice amenajate şi spaţii 
verzi diversificate, calitatea locuirii 
crescută 

5.4.2. Amenajarea spaţiilor verzi de interes public – Modernizarea şi amenajarea spaţiilor 
verzi de tip scuar (V2) din Bolintin-Vale şi amenajarea de noi scuaruri în toate cele 
3 satele: spaţii plantate, locuri de joacă, spaţii de socializare şi recreere, spaţii de 
tranzit   

   A.P.L. P.O.BV 
 

Spaţii publice amenajate şi spaţii 
verzi diversificate, calitatea locuirii 
crescută 

5.4.3. Realizarea unor intervenţii de reconstrucţie ecologică în zonele de exploatare a 
resurselor naturale (V4). 

   A.P.L. P.O.BV Creşterea siguranţei şi asigurarea 
unui climat adecvat în zonele de 
exploatare 

5.4.4. Amenajarea spaţiilor verzi majore cu rol de protecţie - amenajarea culoarelor de 
protecţie faţă de infrastructura tehnico-edilitară şi activităţile industriale (V5), 
cu vegetaţie adecvată, cu rol de protecţie, realizarea unor împrejmuiri unitare. 

   A.P.L. P.O.BV Asigurarea siguranţei şi a unui 
climat adecvat în zonele 
industriale şi în cele cu 
infrastructură tehnico-edilitară 

 
A.P.L. – Administraţia publică locală 
A.P. - Asociaţii de proprietari 
M.D.R.A.P. – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 
P.O.BV.- Primăria Oraşului Bolintin-Vale 

S.C. – Societăţi Comerciale 
S = Obiective pe termen scurt (S = < 5 ani);  
M = Obiective pe termen mediu(M = 5-10 ani);  
L = Obiective pe termen lung (L = > 10 ani). 
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4. CONCLUZII 

Principalele categorii de probleme cu care se confruntă oraşul Bolintin-Vale sunt: 
▪ Utilizarea terenurilor, structura funcţională; 
▪ Circulaţia; 
▪ Cadrul natural, mediul, riscurile naturale. 

Dintre aceste probleme prioritare sunt: 
▪ Rriscurile naturale care grevează unele zone din teritoriul intravilan (suprafeţe de teren 

supuse riscului de inundare); 
▪ Absenţa unui sistem coerent de spaţii verzi;  
▪ Traseul necorespunzător al circulaţiei de tranzit pe direcţia DJ601 spre comuna Crevedia 

Mare şi spre oraşul Bolintin-Deal; 
▪ Lipsa reţelelor edilitare în satele aparţinătoare oraşului Bolintin-Vale; 

Oportunităţile de dezvoltare ale oraşului Bolintin-Vale sunt strâns legate de următoarele 
elemente: 
▪ Dezvoltarea activităţilor comerciale şi de producţie; 
▪ Potenţialul cadrului natural (râul Argeş, situarea favorabilă faţă de situl Natura 2000 Pădurea 

Bolintin); 
▪ Mobilitatea în teritoriu: situarea adiacentă faţă de autostrada A1 Bucureşti-Piteşti; 
În aceste condiţii, în elaborarea PUG s-a ţinut cont de elementele ce pot, în viitor, ajuta la  
dezvoltarea economico-socială şi de mediu a oraşului şi care îi pot spori atractivitatea. Extinderile 
preconizate ale teritoriului intravilan au fost dimensionate judicios, astfel încât să răspundă 
nevoilor de dezvoltare fără a-i afecta potenţialul economic prin diminuarea sau scăderea în 
calitate a interesului turistic. 

În ceea ce priveşte activităţile economice, s-a încercat favorizarea celor din sectorul secundar 
(activităţile industriale şi de producţie), fără a neglija sectorul terţiar (comerţ, servicii). 
S-a urmărit, de asemenea, ameliorarea calităţii locuirii motiv pentru care a fost extins teritoriul 
destinat acestei funcţiuni. Regulamentul local de urbanism ţine cont de specificul zonei în ceea ce 
priveşte locuirea, pe care îl protejează.  
Este prevăzută ameliorarea situaţiei reţelelor edilitare, care va fi precedată de studii de 
specialitate, întocmite în vedere amplasării şi dimensionării cât mai judicioase a reţelelor de 
distribuţie şi a dotărilor de gospodărie comunală. De asemenea, este semnalată necesitatea 
întocmirii unor studii de specialitate pentru înlăturarea unor riscuri naturale (în special a celor care 
ţin de inundabilitate în zonele situate pe malul râurilor Argeş şi Sabar), urmată de finanţarea şi 
punerea în operă a unor lucrări de apărare. Din acest punct de vedere, Planul urbanistic general 
are menirea de a nu permite, până la acel moment, înrăutăţirea situaţiei actuale, precum şi de a 
menaja posibilităţile viitoare de dezvoltare ale oraşului.  
Propunerile de dezvoltare sunt prezentate sectorial, pe domeniile studiate, în cap. 3. Propuneri de 
dezvoltare urbanistică. 
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Anexa 1 – ZONE PROTEJATE DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV – INVENTAR DE 
COORDONATE 

1.  Coordonatele monumentelor istorice şi ale imobilelor propuse pentru înscriere în 
L.M.I./R.A.N. 
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ANEXA 2 - PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ - ORAŞ BOLINTIN-VALE, 
JUDEŢUL GIURGIU 

 

Cuprinsul studiului: 

       PARTEA 1  

1. INTRODUCERE  

1.1 Scopul şi rolul documentaţiei 
2. ANALIZA SITUAŢIEI EXISTENTE  

2.1.Contextul socio-economic cu identificarea densităţilor populaţiei şi a activităţilor 
economice 

2.2. Reţeaua majoră de circulaţii  
2.3. Transport public 

2.4. Transport de marfă 

2.5. Mijloace alternative de mobilitate 

2.6. Managementul traficului 

2.7. Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate 

3.  EVALUAREA IMPACTULUI ACTUAL AL MOBILITĂŢII  

3.1. Impactul asupra elementelor de mediu 

3.2. Siguranţa în trafic şi impactul asupra cadrului social 
3.3. Nivelul de accesibilitate 

3.4. Capacitatea de transport  

4.  DEZVOLTAREA ŞI CALIBRAREA MODELULUI DE TRANSPORT URBAN MULTIMODAL 

4.1. Generarea şi atragerea deplasărilor 
4.2. Distribuţia deplasărilor între zone 

4.3. Distribuţia deplasărilor între modurile de transport 
4.4. Afectarea reţelei  
4.5. Calibrarea şi validarea modelului 

4.6. Analiza situaţiei actuale cu ajutorul modelului de transport  
4.7. Prognoza de trafic pentru anul 2025 

       PARTEA 2  

5.    OBIECTIVE ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE  
5.1. Nivelul periurban 

5.2. Nivelul local  

5.3. Nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de complexitate 

6.    SCENARII DE MOBILITATE PE BAZA MODELULUI DE TRAFIC  

       PARTEA 2  

7.    PLANUL DE ACŢIUNE 

8.    MONITORIZAREA IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 

 

PIESE DESENATE 

II.1. Plan Urbanistic General 

Planşa 4.1. Circulaţii. Transport public (1) 
Planşa 4.2. Circulaţii. Transport public (2) 
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Partea 1 

1. Introducere 

1.1. Scopul şi rolul documentaţiei 
Conform documentelor europene Planul de Mobilitate Urbană Durabilă reprezintă un document 
strategic şi un instrument pentru dezvoltarea politicilor necesare satisfacerii nevoilor de mobilitate 
a oamenilor şi a întreprinderilor din oraş şi din localităţile învecinate, pentru o mai bună calitate a 
vieţii, contribuind în acelaşi timp la atingerea obiectivelor europene referitoare la eficienţa 
energetică şi protecţia mediului. 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este orientat către: 
▪ Asigurarea diferitelor opţiuni de transport tuturor cetăţenilor, astfel încât să permită accesul 

la destinaţii şi servicii esenţiale; 
▪ Îmbunătăţirea siguranţei şi securităţii; 
▪ Reducerea poluării atmosferice şi fonice, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a 

consumului de energie; 

▪ Îmbunătăţirea eficienţei şi rentabilităţii transportului de persoane şi de mărfuri; 
▪ Creşterea atractivităţii şi calităţii mediului urban şi a peisajului urban, pentru beneficiul 

cetăţenilor, economiei şi societăţii în ansamblu. 
Planul de Mobilitate Urbană Durabilă este un document strategic, nivelul de detaliere a 
propunerilor (măsuri şi proiecte) fiind adaptat în consecinţă. Astfel, în faza de implementare a 
P.M.U.D. vor fi necesare studii de fezabilitate privind investiţiile propuse, conform legislaţiei în 
vigoare, inclusiv în ceea ce priveşte amplasamentul exact şi soluţia tehnică optimă, respectiv 
analiza impactului asupra mediului pentru proiectele relevante. 

Se recomandă actualizarea periodică a P.M.U.D. şi a modelului de transport aferent, cel puţin o 
dată la 5 ani sau mai des, în funcţie de evoluţiile viitoare din zona. 

2. Analiza situaţiei existente    
2.1. Contextul socio-economic cu identificarea densităţilor de populaţie şi a activităţilor 
economice  

Oraşul Bolintin-Vale este al doilea oraş din judeţul Giurgiu după numărul locuitorilor (13.548 locuitori 
in anul 2014 – conform INSSE - baza de date Tempo) şi are o evoluţie demografică ascendentă. 
Densitatea populaţiei în Bolintin-Vale era în 2014 de 335 locuitori/km² (4.042 ha sau 40.42 km² la 
o populaţie de 13.458 persoane conform INSSE – Baza de date Tempo), de 3,56 ori mai mare 
decât media naţională (care este cca 94 locuitori/km²) şi de 4,44 ori mai mare decat densitatea 
înregistrată la nivelul întregului judeţ Giurgiu (75,3 locuitori/ km²).  
Deşi zona aferentă teritoriului administrativ al oraşului Bolintin-Vale are un specific preponderent 
agricol, veniturile din acest domeniu rămân reduse, deoarece munca agricolă se efectuează în 
continuare în mod rudimentar, fiind lipsită atat de bază materială cat şi de asistenţă specializată. 
Activităţile comerciale deţin ponderea cea mai mare în totalul activităţilor aducătoare de venit.  
În perioada 2010-2014, rata şomajului în zona de referinţă a înregistrat o tendinţă de scădere (de 
la 2,29% in 2010 la 1,13% in 2014) iar firmele din domeniul comerţului au luat amploare. Locurile 
de muncă sunt insuficiente, astfel că se observă deplasări zilnice către locuri de muncă din alte 
localităţi (în special Bucureşti), dar şi deplasări sezoniere pentru muncă, cu schimbarea 
temporară a reşedinţei (în localităţi din ţară sau străinătate). 
În prezent rata de motorizare la nivelul întregii localităţi este de 259 vehicule la 1000 de locuitori. 
Numărul de vehicule înmatriculate se regăseşte detaliat în tabelul de mai jos (datele sunt 
furnizate de Primăria oraşului Bolintin-Vale). 

 

Bolintin-Vale 
Malu Spart - 

Suseni 
Crivina Total 

Autoturisme 1912 886 160 2958 

Autoutilitare 294 123 16 433 

Autoutilitare cap tractor 74 19 2 95 

Microbuze 17   1 18 

Autobuze 7     7 

Vidanje 3     3 

Total vehicule: 2307 1028 179 3514 
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2.2. Reţeaua majoră de circulaţii 
Oraşul Bolintin-Vale se află în nordul judeţului Giurgiu, pe malul râurilor Argeş şi Sabar. Pe limita 
nordică a localităţii trece autostrada A1, legătura cu aceasta realizându-se prin ieşirea de la 
kilometrul 30 al autostrăzii. 

 
Fig. 1.  Reţeaua de drumuri ce deserveşte oraşul Bolintin Vale 

Oraşul este străbătut de drumul judeţean DJ601, care face legătura la est cu U.A.T. Bolintin Deal 
şi Ciorogârla, iar spre vest cu U.A.T. Crevedia Mare (unde se intersectează cu DN61), Roata de 
Jos şi Videle. 
Din DJ601 la Bolintin-Vale se ramifică spre nord-vest drumul judeţean DJ401A care traversează 
autostrada A1, traseul său trecând prin localităţile Floreşti-Stoeneşti, Găiseni, Potlogi, 
Odobeşti, Costeştii din Vale,   Mătăsaru, Mogoşani şi Găeşti terminându-se în drumul naţional 
DN7. 

În Malu Spart, din DJ601 se ramifică drumul judeţean DJ412A care, pe o traiectorie sud-estică, 
trece prin Ogrezeni, Grădinari, Buturugeni, Mihăileşti (unde se intersectează cu DN6) şi Adunaţii 
Copăceni terminându-se în DN5.  

Legăturile cu satele aflate în administrarea oraşului Bolintin-Vale se realizează pe DJ601 pentru 
Malu Spart şi prin drumurile comunale DC133 pentru Crivina, respectiv DC189 pentru Suseni.  

Poziţionarea localităţii este avantajată din punct de vedere rutier de vecinătatea autostrăzii A1, 
dar nu există legături convenabile cu reţeaua feroviară, cele mai apropiate gări fiind la Domneştii 
de Sus (circa 15km spre est pe DJ401A) sau la Vadu Lat (25 km spre vest prin DJ601 şi DN61). 
Din cauza cursurilor râurilor Argeş şi Sabar legăturile dintre localităţile componente nu sunt facile, 
la nivelul teritoriului administrativ existând un singur pod rutier peste râul Argeş (care leagă 
Bolintin-Vale de Malu Spart). Alte două poduri sunt: peste râul Sabar la ieşirea din Bolintin-Vale 
pe DJ601 către Bolintin Deal şi unul peste canalul de acumulare dintre râurile Sabar şi Argeş, pe 
DC133 , în satul Crivina.  

Reţeaua rutieră principală este formată din drumuri judeţene, comunale şi străzi asfaltate de 
categoria a III-a. Preponderent se regăsesc profiluri specifice străzilor rurale, iar în zonele 
centrale sunt amenajate trotuare. Deşi o mare parte a reţelei stradale este asfaltată, starea 
îmbrăcăminţii asfaltice este necorespunzătoare, existând porţiuni foarte degradate. Starea de 
degradare este cauzată atât de lucrări recente de modernizare la reţelele de utilităţi publice, cât şi 
de traficul de tranzit cu vehicule grele. 

2.3. Transport public  

Oraşul Bolintin-Vale nu dispune de un serviciu de transport public local. Sunt utilizate în schimb 
servicii de transport public interjudeţean, oferite de operatori privaţi, în special de AxiTour prin 
curse regulate cu plecare de la Autogara Militari din Bucureşti42.  

2.4. Transport de marfă  
Teritoriul administrativ şi în special cel intravilan prezintă un nivel ridicat al traficului de tranzit, 
inclusiv vehicule grele care generează poluare şi accelerează degradarea suprafeţelor carosabile în 
zona centrală a oraşului. Existând o activitate comercială importantă, se remarcă staţionarea pe 
drumurile reţelei a vehiculelor care descarcă marfă, generând blocaje, în special în zona centrală. 

                                                           
42  (http://www.axitours.com/trasee.html).   

https://ro.wikipedia.org/wiki/DN7
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Ogrezeni,_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gr%C4%83dinari,_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Buturugeni,_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mih%C4%83ile%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN6
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Aduna%C8%9Bii_Cop%C4%83ceni,_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Aduna%C8%9Bii_Cop%C4%83ceni,_Giurgiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN5
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2.5. Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos şi persoane cu 
mobilitate redusă) 
Nevoia de deplasare nemotorizată nu este susţinută de o infrastructură specifică ( deplasări cu 
bicicleta, pe jos, prin mijloace specifice persoanelor cu mobilitate redusă). Profilurile străzilor sunt 
preponderent de tip rural, existând trotuare doar în zona centrală. Există numeroase drumuri de 
pământ/alei pietonale nepavate care devin impracticabile pe timp nefavorabil. 
Se remarcă existenţa bicicliştilor, aceştia partajând suprafaţa carosabilă cu vehiculele motorizate, 
inclusiv cu traficul greu, ceea ce îi expune la riscuri. 

În aceste condiţii este greu să se impună disciplină pietonilor şi bicicliştilor, aceştia circulând deseori haotic.  
2.6. Managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de 
transport, signalistică) 
Oraşul nu dispune de sisteme inteligente de transport, iar semnalizarea este deficitară. Din cauza 
deselor lucrări executate în zona carosabilă, în multe locuri marcajele la sol nu mai sunt vizibile. 
De asemenea există multe indicatoare rutiere degradate. Semnalizarea deficitară reprezintă un 
risc major de siguranţă în trafic.  
2.7. Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate (zone  centrale protejate, zone 
logistice, poli ocazionali  de atracţie/generare de trafic, zone intermodale-gări, aerogări, etc) 
Intersecţia str. Republicii - str. Poarta Luncii - str. Partizani, precum şi zona comercială de pe str. 
Poarta Luncii reprezintă, la scara localităţii, cel mai mare pol de atragere a traficului (auto, 
pietonal, biciclişti, căruţe) zona suprapunându-se şi pe traseul de tranzitare a oraşului. Această 
zonă este marcată pe lista cu punctele cu cele mai multe accidente (puncte negre) pusă la 
dispoziţie de Primărie. 

3. Evaluarea impactului actual al mobilităţii 
3.1. Impactul asupra elementelor de mediu 

Tranzitarea oraşului pe DJ601 reprezintă principalul factor de poluare, atât în ceea ce priveşte 
emisiile poluante specifice activităţilor de transport (SO2, NO, NO2, CO, etc), în special cauzate 
de traficul greu, cât şi fonică. 

3.2. Siguranţa în trafic şi impactul asupra cadrului social 
Inexistenţa infrastructurilor specifice diferitelor moduri de transport utilizate în reţeaua rutieră a 
oraşului (pietonal, auto, cu bicicleta, cu căruţa) conduce la utilizarea carosabilului pentru toate 
categoriile, implicând un nivel scăzut de siguranţă mai ales pentru categoriile vulnerabile 
(biciclişti, pietoni). Din acest motiv se creează uneori conflicte între participanţii la trafic din 
diferitele categorii şi comportament agresiv. 
3.3. Nivel de accesibilitate  

Legăturile rutiere sunt puţine şi complicate între localităţile componente/învecinate din cauza 
cursurilor de apă (râurile Argeş şi Sabar) şi a podurilor insuficiente. Se remarcă în special lipsa 
legăturii dintre Crivina şi Ogrezeni şi legătura deficitară între Crivina şi Bolintin Vale. 
3.4. Capacitate de transport 

Pentru nivelul prezent de dezvoltare al oraşului, capacitatea oferită de reţeaua de drumuri este 
depăşită din cauza degradărilor accentuate ale suprafeţelor carosabile, altfel reţeaua existentă (în 
condiţiile în care ar fi reabilitată) fiind suficientă pentru a prelua fluxurile actuale. 

4. Dezvoltarea şi calibrarea modelului de transport urban multimodal 
Pentru modelare s-a luat în considerare reţeaua stradală semnificativă a oraşului Bolintin Vale şi 
a localităţilor Crivina, Malu Spart şi Suseni. S-a realizat o zonificare ţinând cont de similarităţi în 
modul de utilizare a terenurilor şi de repartiţie a populaţiei. Fiecărei zone şi fiecărei penetraţii le-
au fost ataşaţi centroizi prin care să fie conectaţi la modelul de transport. Au rezultat 10 centroizi 
de zonă reprezentaţi în figura 2. 

 
Fig. 2. Zonificarea ariei de studiu 
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Pentru realizarea modelului de transport s-au utilizat date din anchetele şi măsurătorile efectuate, precum 
şi date statistice socio-economice şi demografice (populaţie, populaţie activă, venituri, deţinerea în 
proprietate a unor autovehicule, etc).  

Au fost de asemenea necesare informaţii privind atributele sistemelor de transport (clasificarea 
reţelei de de drumuri, capacităţi de circulaţie, restricţii de viteză, de tonaj, etc). 

Pentru stabilirea nivelului de mobilitate pentru deplasări au fost luate în considerare scopurile de 
călatorie: către şi de la locul de muncă/educaţie şi alte scopuri (cumpărături, recreative, etc). 
În scopul calibrării modelului s-au utilizat date din măsurătorile de trafic realizate în perioada 17 – 
19.08.2015 şi în data de15.10.2015 în următoarele secţiuni şi intersecţii: 

▪ DJ601 (Malu Spart, str.Primaverii la intrarea dinspre Crevedia Mare);  
▪ Podul peste Argeş; 
▪ DJ401A (str. Palancii, intrarea dinspre autostrada A1); 
▪ DC133 (Crivina, intrarea dinspre Mihai Vodă); 
▪ DJ601 – DC133 (str. Poarta Luncii – str. Partizanilor – str. Republicii); 
▪ DJ601 – str. Republicii; 
▪ DC133/str. Republicii – 3 intersecţii din jurul bisericii Bolintin Vale. 

Modelarea reţelei stradale s-a realizat prin includerea atât a detaliilor privind segmentele de drum, 
cât şi a nodurilor rutiere. Pentru segmentele de drum s-au stabilit nodurile de la capete, lungimi, 
viteza maximă admisă, capacitatea segmentului (vehicule/oră), benzi rezervate pentru biciclete. 
Pentru noduri s-au stabilit semnalizări, priorităţi, numărul şi lăţimea benzilor de circulaţie, viraje 
permise şi orice alte date necesare pentru caracterizarea funcţională (fluxuri de saturaţie, raze de 
virare, distanţa minim acceptată între vehiculele care intră în fluxurile de trafic ale drumurilor 
principale).  

S-a utilizat software-ul de planificare în transport Aimsun 6.1 Advanced Edition. 

4.1  Generare şi atragere deplasări 
Modelarea generării de deplasări s-a făcut ca funcţie a caracteristicilor demografice şi socio-
economice ale zonelor componente, precum şi a celor învecinate, inclusiv apropierea de 
Municipiul Bucureşti. 

4.2  Distribuţie între zone 

Modelul de distribuţie a deplasărilor generate către destinaţiile disponibile s-a realizat prin 
utilizarea modelului gravitaţional, utilizând costul generalizat pentru fiecare destinaţie. S-a obţinut 
astfel o estimare a numărului de deplasări între perechile de zone şi pentru mişcările intrazonale. 

4.3  Distribuţie între modurile de transport  
Măsurătorile de trafic s-au realizat cu clasificarea vehiculelor în: autovehicule cu masa mai mică 
de 3,5t, trafic greu, biciclişti şi căruţe. Din totalul de date culese în perioada 17.08.2015 - 
15.10.2015 s-a obţinut o următoarea componenţă a traficului nepietonal: 

 
Fig. 3. Distribuţia modală 

Pe DJ601 şi pe DJ401A traficul greu are la anumite ore şi ponderea de 18% din total trafic. 
La scara localităţii Bolintin-Vale s-a considerat oportun un model fără distribuţie modală, astfel că 
datele de trafic obţinute au fost echivalate, utilizându-se vehiculul etalon. 

4.4. Afectare pe reţea 

Afectarea reţelei s-a făcut utilizând valorile de trafic măsurate pentru orele de vârf, exprimate prin 
echivalare ca vehicule etalon. 
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4.5. Calibrarea şi validarea modelului  
Calibrarea modelului s-a realizat pentru a elimina erorile de diferite categorii. Un prim nivel de 
calibrare s-a realizat automat în software-ul de modelare şi se referă la corespondenţa cu 
standardele generale. Al doilea nivel a fost reprezentat de o serie de verificări ale matricelor 
origine-destinaţie, ale traseelor, ale capacităţilor de circulaţie, ale fluxurilor, etc. Calibrarea este 
un proces iterativ, în care rezultatul fiecărei etape conduce fie la reformularea ipotezelor de 
modelare din etapele precedente, fie la necesitatea colectării de noi date şi evident reluarea 
părţilor corespunzătoare din proces în lumina noilor date. Pentru validarea modelului 
corespunzător anului de bază s-au folosit pentru comparaţie măsurătorile de trafic realizate în 
punctele cheie. 

4.6. Analiza situaţiei actuale cu ajutorul modelului de transport 
În urma simulărilor realizate pe baza modelului de trafic, pentru situaţia anului 2016 nu s-au 
înregistrat valori foarte mari ale fluxurilor de trafic rutier, la orele de vârf cele mai ridicate valori au 
fost înregistrate în zona centrală pe str. Republicii şi pe DJ601 (350 – 400 veh.conv./h), în restul 
reţelei nedepăşindu-se 300 veh.conv./h. Nivelul de serviciu al intersecţiilor (încadrarea în clase de 
la A la F a condiţiilor de circulaţie printr-o intersecţie) este de asemenea bun, întârzierile la 
parcurgerea unora fiind cauzate de carosabilul degradat şi de coexistenţa pe aceeaşi 
infrastructură atât a mijloacelor de transport mai rapide, cât şi a acelora mai lente. 

 
Fig. 4. Fluxuri de trafic (veh. Etalon/h), niveluri de serviciu în intersecţii şi niveluri de ocupare a 
capacităţii de circulaţie pe tronsoane, la ora de vărf AM în situaţia actuală 

Cu ajutorul modelului s-au simulat emisiile poluante cauzate de trafic pe reţeaua considerată. 
Pentru a ilustra care sunt secţiunile de drum şi intersecţiile cele mai poluate am ales 
reprezentarea grafică a poluării cu oxizi de azot (NOx, ca sumă a emisiilor de monoxid de azot şi 
dioxid de azot).  

 
Fig. 5. Nivelurile emisiilor de NOx (g/km şi g), pe tronsoane şi în intersecţii, la ora de vărf AM, în 
situaţia actuală 
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S-a remarcat un grad mai accentuat de poluare în special pe traseul A1 – DJ401A – str. 
Partizanilor – DJ601 – str. Monumentului, respectiv în intersecţiile str. Poarta Luncii – str. 
Republicii – str. Partizanilor şi DJ601 – DJ412A. 

4.7. Prognoza de trafic pentru anul 2025 

Populaţia oraşului Bolintin-Vale este în continuă creştere din anul 1992 până în momentul de faţă, 
iar dependenţa de căile rutiere şi faptul că mulţi locuitori au locul de muncă în Bucureşti sunt 
argumente favorabile pentru a prognoza creşterea numărului de înmatriculări şi a deplasărilor 
rutiere. În prezent rata de motorizare la nivelul întregii localităţi este de 259 vehicule la 1000 de 
locuitori. 

Conform normativelor AND 584-2002 revizuit în 2007 şi INCERTRANS – “Elaborarea 
coeficienţilor şi ratelor anuale de evoluţie a traficului în 3 ipoteze pentru perioada 2010-2035” s-au 
determinat coeficienţii de evoluţie a traficului pentru anul 2025 în Bolintin-Vale. 

2025 DC DJ 

Biciclete, motociclete 0,68 0,74 

Auto <3,5 t 1,35 1,39 

Trafic greu 1,30 1,38 

Căruţe 0,45 0,38 

Total 1,3 1,32 

S-a determinat o nouă matrice origine-destinaţie pentru situaţia în care fluxurile de trafic cresc 
conform prognozei, şi a fost testat scenariul do-nothing (nu se modifică nimic în infrastructura sau 
în politicile de transport). 

 
Fig. 6. Fluxuri de trafic (veh. Etalon/h), niveluri de serviciu în intersecţii şi niveluri de ocupare a 
capacităţii de circulaţie pe tronsoane, la ora de vărf AM în scenariul do-nothing pentru anul 2025 

Chiar dacă creşterea prognozată a traficului pentru anul 2025 nu provoacă probleme majore în 
fluenţă, totuşi se accentuează nivelurile de poluare în oraş. 
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Fig. 7. Nivelurile emisiilor de NOx (g/km şi g), pe tronsoane şi în intersecţii, la ora de vărf AM, în 
scenariul do-nothing 2025 

Se observă din figura de mai sus că folosind aceeaşi scală de referinţă, nivelurile de oxizi de azot 
pe sectoarele de drum şi în intersecţii au crescut considerabil pe traseul de tranzit al oraşului. 
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Partea 2  

5. Obiective si direcţii de acţiune 

5.1. Nivel periurban 

Obiectiv: Reducerea emisiilor poluante cauzate de traficul de tranzit din zonele de locuit. 

Denumire proiect: Centura ocolitoare a oraşului Bolintin-Vale. 

Descriere: Realizarea unui drum de centură de două benzi pentru a evita tranzitarea oraşului. 
Pentru zona  nord-vestică traseul este conform studiului de fezabilitate realizat de Consitrans 
Bucureşti, continuându-se în sud până în apropierea podului propus pentru legătura cu U.A.T. 
Ogrezeni. 

Cantitatea: 6,3 km 

 
Fig. 8. Centura ocolitoare Bolintin-Vale 

 

Obiectiv: Reducerea emisiilor poluante cauzate de traficul de tranzit din zonele de locuit.  

Denumire proiect: Drum de ocolire Malu Spart - Suseni. 

Descriere: Realizarea unui drum de ocolire de două benzi în zona nord-vestică a oraşului 
Bolintin-Vale cu racordarea acestuia în vest la DN601 la intrarea în Malu Spart dinspre Crevedia 
Mare şi la nord la DC189. 
Cantitatea: 2,3 km 

 
Fig. 9. Drum de ocolire Malu Spart – Suseni 

 

Obiectiv: Facilitarea legăturilor cu localităţile învecinate şi reducerea consumului de combustibil 
prin scurtarea distanţelor de parcurs.  
Denumire proiect: Construirea a patru poduri rutiere: două peste râul Argeş şidouă peste râul 
Sabar. 
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Descriere: Realizarea podului peste râul Argeş la nord de localitatea Malu Spart, pentru a facilita 
legătura cu oraşul Bolintin-Vale şi pentru a putea realiza un drum de ocolire la nord de satul Malu 
Spart. 

Podul peste râul Argeş propus în amonte de barajul de la Crivina va facilita legătura cu localitatea 
Ogrezeni. 

În localitatea Crivina înlocuirea podeţului pietonal de peste râul Sabar cu un pod rutier va scurta 
legătura cu oraşul Bolintin-Vale. 

La limita nord-estică a localităţii Bolintin-Vale se propune construirea unui pod rutier care să facă 
legătura între str. 1 Mai şi DJ601E (spre localitatea Ulmi). 
Cantitatea: 4 buc 

 

 
Fig. 10. Podurile rutiere propuse 

 

Obiectiv: Facilitarea legăturilor cu localităţile învecinate şi reducerea consumului de combustibil 
prin scurtarea distanţelor de parcurs.  
Denumire proiect: Extindere şi modernizare legătură rutieră între localităţile Crivina şi Bolintin-
Vale cu trecere peste râul Sabar. 

Descriere: Pe direcţia nord-sud între DJ601 (intrarea dinspre Bolintin Deal) şi localitatea Crivina 
(DC133 la intersecţia cu drumul de acces către baraj) se propune modernizarea drumului de 
pământ existent la nord de râul Sabar, pentru a facilita legătura rutieră dintre cele două localităţi, 
cu un carosabil de 2 benzi şi cu benzi rezervate pentru biciclişti. 
Cantitatea: 1,7 km 

 
Fig. 11. Extindere şi modernizare legătură rutieră între localităţile Crivina şi Bolintin Vale 
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Obiectiv: Facilitarea legăturilor între localităţile componente şi reducerea consumului de 
combustibil prin scurtarea distanţelor de parcurs.   
Denumire proiect: Realizare legătură rutieră între Centura Bolintin Vale şi str. Generalului (Malu 
Spart). 

Descriere: Legătura dintre localităţile Bolintin-Vale şi Malu Spart, pe podul nou propus peste râul 
Argeş necesită construirea unui drum care sa lege Centura Bolintin-Vale cu str. Generalului din 
satul Malu Spart şi modernizarea tronsonului din str. Generalului până la intersecţia cu DC189. 
Drumul va dispune de un carosabil de 2 benzi şi benzi rezervate pentru biciclişti. 
Cantitatea: 1,25 km 

 
Fig. 12. Realizare legătură rutieră între Centura Bolintin-Vale şi DC189 

 

Obiectiv: Facilitarea legăturilor cu localităţile învecinate şi reducerea consumului de combustibil 
prin scurtarea distanţelor de parcurs.   
Denumire proiect: Realizare legătură rutieră între str. Libertăţii şi podul spre Ogrezeni. 
Descriere: Pe direcţia nord-sud între str. Libertăţii şi podul propus pentru legătura cu Ogrezeni.  
Se propune realizarea unui drum cu un carosabil de două benzi şi benzi rezervate pentru 
biciclişti, prin modernizarea drumului de pământ existent. Acest tronson de drum se va intersecta 
cu centura ocolitoare Bolintin Vale. 

Cantitatea: 0,52 km 

 
Fig. 13. Realizare legătură rutieră între str. Libertăţii şi podul spre Ogrezeni 
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Obiectiv: Facilitarea legăturilor cu localităţile învecinate şi reducerea consumului de combustibil 
prin scurtarea distanţelor de parcurs.  

Denumire proiect: Realizare legătură rutieră între localitatea Suseni şi nodul rutier de la km 36 al 
autostrăzii A1 prin modernizarea drumului de pământ existent. 
Descriere: Pentru scurtarea accesului la autostrada A1din Malul Spart şi Suseni se propune 
modernizarea drumului de pământ existent cu realizarea unui carosabil de două benzi. 
Cantitatea: 2,8 km 

 
Fig. 14. Realizare legătură rutieră între localitatea Suseni şi nodul rutier de la km 36 al autostrăzii A1 

5.2. Nivel local 

Obiectiv: Asigurarea tuturor cetăţenilor a opţiunilor de transport care să permită accesul la 
destinaţii şi servicii esenţiale 

Denumire proiect: Căi noi de circulaţie rutieră în zonele de extindere intravilan  
Descriere: În zona de extindere a intravilanului se propune realizarea unei reţele de străzi, atât 
pe traseele drumurilor de exploatare agricolă, cât şi pe trasee noi.  
Cantitatea:  de evaluat 

Obiectiv: Creşterea siguranţei şi securităţii, accesibilizarea infrastructurii de transport, creşterea 
atractivităţii şi calităţii mediului urban şi a peisajului urban, pentru beneficiul cetăţenilor, economiei 
şi societăţii în ansamblu 

Denumire proiect: Lărgiri şi regularizări de profiluri transversale în intravilan, reabilitare străzi şi 
trotuare  

Descriere: Reabilitarea reţelei stradale din intravilanul localităţilor prin lărgiri şi regularizări de 
profiluri transversale, reabilitarea străzilor şi a trotuarelor, inclusiv canalizaţii pentru reţele edilitare 
şi plantaţii de aliniament. La reabilitarea trotuarelor, la traversări, se va avea în vederea 
accesibilizarea prin asigurarea rampelor pentru cărucioare. Reconfigurarea profilurilor reţelei 
stradale vor lua în calcul favorizarea deplasărilor pietonale, desfaşurarea circulaţiei în siguranţă şi 
într-un mod plăcut, în special în apropierea şcolilor, a instituţiilor publice şi de servicii, existente şi 
viitoare. 

Cantitatea: de evaluat 

Obiectiv: Reducerea poluării şi a consumului de combustibil, creşterea siguranţei şi securităţii 
unor categorii vulnerabile 

Denumire proiect: Realizarea pistelor de biciclişti pentru legătura între localităţile componente 

Descriere: Realizarea unui traseu de legătură între localităţile componente, cu infrastructură 
dedicată bicicliştilor, separată fizic de benzile de circulaţie pentru celelalte vehicule.  

Cantitatea: 20 km 
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Fig. 15. Traseul pistelor pentru biciclişti propuse pentru biciclişti 
 

Obiectiv: Reducerea poluării şi a consumului de combustibil, creşterea siguranţei şi securităţii 
unor categorii vulnerabile. 

Denumire proiect: Realizarea pistelor de biciclişti pentru agrement. 
Descriere: Realizarea unui traseu de agrement pe malul Argeşului, cu infrastructură dedicată 
bicicliştilor. 
Cantitatea: 7,3 km 

 
Fig. 16. Traseul pistelor de biciclişti pentru agrement 
 

Obiectiv: Asigurarea tuturor cetăţenilor a opţiunilor de transport care să permită accesul la 
destinaţii şi servicii esenţiale. 
Denumire proiect: Transport public local în oraşul Bolintin-Vale. 

Descriere: Înfiinţarea unui serviciu de transport public local, fie propriu primăriei, fie privat, care 
să opereze pe 3 linii de legătură între localităţi (Bolintin-Vale – Crivina, Bolintin-Vale – Malu 
Spart/Suseni şi Bolintin-Vale – Zona acces autostrada A1). Traseele propuse sunt accesibile 
tuturor cetăţenilor din localităţile componente staţiile fiind amplasate la cel mult 10 minute de mers 
pe jos de la orice locuinţă (sunt prevăzute 31 de staţii). Reţeaua rutieră pe care este propus a 
opera transportul local însumează 24,3 km. Se propune organizarea unui terminal de transport 
public în zona intersecţiei DJ601 – str. Republicii – str. Sabarului (zona accesului în localitate 
dinspre Bolintin Deal). 

Cantitatea: de dimensionat 
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Fig. 17. Liniile de transport public local propuse 

 

Obiectiv: Asigurarea tuturor cetăţenilor a opţiunilor de transport care să permită accesul la 
destinaţii şi servicii esenţiale. 
Denumire proiect: Terminal de transport public.  

Descriere: Pentru transferul facil între liniile interne propuse şi cele interurbane existente se 
propune organizarea unui terminal de transport public intermodal în zona centrală, la sud de str. 
Republicii şi la nord de cimitirul ortodox, cu o capacitate minimă de 5 microbuze, cu punct de 
informare, grup sanitar, spaţiu protejat pentru aşteptare şi un parcaj/garaj de biciclete cu pază 
asigurată. 
Cantitatea: 1 buc 

 
Fig. 18. Localizarea propusă pentru terminalul de transport 

 

Obiectiv: Creşterea siguranţei şi securităţii 
Denumire proiect: Reabilitarea semnalizării rutiere (marcaje şi indicatoare).  
Descriere: Este necesară refacerea periodică a marcajelor rutiere la sol, în funcţie de materialele 
de marcaj utilizate (se recomandă cel puţin o dată pe an). Pentru trecerile de pietoni, pentru 
accesibilizare, se recomandă marcaje tactile pentru persoanele cu deficienţe de vedere.  
Trebuie evaluate toate mijloacele de semnalizare din localităţile componente şi înlocuite 
elementele care sunt deteriorate. Pentru străzile din zonele rezidenţiale se recomandă montarea 
de indicatoare de reducere a vitezei la 30km/h şi montarea de limitatoare (praguri) de viteză. 
Cantitatea: de evaluat 
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5.3. Nivelul cartierelor /zonelor cu nivel ridicat de complexitate 

Obiectiv: Creşterea siguranţei şi securităţii. 
Denumire proiect: Sistematizarea circulaţiei în intersecţii noi/existente.  
Descriere: Este necesară organizarea circulaţiei la nivelul intersecţiilor nou apărute în reţeaua 
rutieră prin extinderea căilor de comunicaţii. Sunt luate în considerare intersecţiile noi:  
▪ DJ601 – drum nou de legătură cu satul Crivina; 
▪ Str. Libertăţii – drum nou de legătură cu comuna Ogrezeni; 
▪ DC189 – drum nou de ocolire Malu Spart – Suseni; 
▪ DC189 – str. Generalului. 
De asemenea este necesară o resistematizare a circulaţiei în intersecţiile DJ601 – str. Primăverii, 
DJ601 – str. Monumentului şi str. Monumentului – str. Eroilor din satul Malu Spart. 
Cantitatea: 8 intersecţii 

 
Fig. 19. Intersecţiile propuse pentru sistematizare 

Obiectiv: Creşterea siguranţei şi securităţii; 
Denumire proiect: Reorganizare intersecţii în sens giratoriu; 
Descriere: Pentru calmarea traficului, în următoarele intersecţii se propune organizarea circulaţiei 
în sens giratoriu: 
▪ Drum nou de ocolire Malu Spart /Suseni – DJ601 (spre Crevedia Mare) 
▪ DJ601 – DJ412A (spre comuna Ogrezeni); 
▪ Centura Bolintin-Vale – drum de legătură cu str. Generalului (Malu Spart); 
▪ Centura Bolintin-Vale – DJ401A (str. Palanca); 
▪ Centura Bolintin-Vale – str. Poarta Luncii; 
▪ Centura Bolintin-Vale – drum nou (fost drum de exploatare agricolă); 
▪ Str. Poarta Luncii – str. Republicii – str. Partizani; 
▪ Str. Partizani – str. 23 August; 
▪ Str. Palanca – str. 23 August; 
▪ Str. Partizani – str.Palanca; 
▪ Str. Palanca – str. Republicii (intrarea dinspre Bolintin Deal); 
▪ Centura Bolintin-Vale - drum nou de legătură cu comuna Ogrezeni; 
DC133 – str. Măceşului (Crivina). 
Cantitatea: 9 intersecţii 

 
Fig. 20. Intersecţiile propuse în sens giratoriu 
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6. Scenarii de mobilitate pe baza modelului de trafic 

Cu ajutorul software-ului de planificare în transport Aimsun 6.1 Advanced Edition s-a realizat un 
model de transport nou, construit pe un scenariu care a luat în calcul realizarea centurilor 
ocolitoare, a celor 4 poduri propuse, a căilor rutiere noi cu racordările la reţeaua existentă şi a 
liniilor de transport public local. Fiind un model simplificat, care nu a ţinut cont de împărţirea pe 
moduri de transport, nu   s-a luat în calcul în model realizarea pistelor pentru biciclişti. 

 
Fig. 21. Nivelurile emisiilor de NOx (g/km şi g), pe tronsoane şi în intersecţii, la ora de vărf AM, în 
scenariul propus. 

 

Din simularea acestui scenariu s-a observat cum nivelurile de poluare au scăzut pe traseul str. 
Partizanilor – DJ601 – str. Monumentului şi în intersecţiile de pe acest traseu, în raport cu 
scenariul do-nothing. 
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Partea 3  

7. Planul de acţiune 

 
Acţiuni Obiective/efecte Actori implicaţi 

Acţiunea 
nr. 1 

Centura ocolitoare Bolintin-Vale 
–tronson 1 între accesul către 
autostrada A1 şi DJ601 conform 
SF realizat de Consitrans cu 
racordări la DJ401A şi DJ601 

Reducerea traficului de tranzit, în 
special a traficului greu 

Reducerea nivelurilor de poluare 
în oraş 

Primăria, Poliţia 
rutieră 

Operatori de 
transport 
interurban, 
transportatori 

Acţiunea 
nr. 2 

Centura ocolitoare Bolintin-Vale 
–tronson 2 între DJ601 şi zona 
pod Ogrezeni, cu racordări la 
DJ601 şi la str. Argeşului 

Reducerea traficului de tranzit, în 
special a traficului greu 

Reducerea nivelurilor de poluare  

Primăria, Poliţia 
rutieră 

Operatori de 
transport 
interurban, 
transportatori 

Acţiunea 
nr. 3 

Pod Ogrezeni (peste râul Argeş) Accesibilizarea legăturii cu 
localitatea Ogrezeni 

Scurtarea timpilor de parcurs 

Reducerea consumului de 
carburanţi 

Primăria, Poliţia 
rutieră 

Operatori de 
transport 
interurban, 
transportatori 

Acţiunea 
nr. 4 

Drum între podul Ogrezeni şi 
str. Libertăţii cu racordare la 
Centura Bolintin-Vale şi la str. 
Libertăţii 

Accesibilizarea legăturii cu 
localitatea Ogrezeni 

Scurtarea timpilor de parcurs 

Reducerea consumului de 
carburanţi 

Primăria, Poliţia 
rutieră 

Operatori de 
transport 
interurban, 
transportatori 

Acţiunea 
nr. 5 

Pod Malu Spart (peste râul 
Argeş) 

Reducerea traficului de tranzit 

Reducerea nivelurilor de poluare 

Scurtarea timpilor de parcurs 

Reducerea consumului de 
carburanţi 

Primăria, Poliţia 
rutieră 

Operatori de 
transport 
interurban, 
transportatori 

Acţiunea 
nr. 6 

Drum de ocolire Malu Spart - 
Suseni 

Reducerea traficului de tranzit 

Reducerea nivelurilor de poluare 
în zonele rezidenţiale 

Drum de ocolire 
Malu Spart - Suseni 

Acţiunea 
nr. 7 

Pod Crivina (peste râul Sabar) Accesibilizarea legăturii dintre 
Bolintin-Vale şi Crivina, Scurtarea 
timpilor de parcurs 

Reducerea consumului de 
carburanţi 

Primăria, Poliţia 
rutieră 

Comunitatea locală 

Acţiunea 
nr. 8 

Drum Crivina – DJ601, inclusiv 
pista dublă pentru biciclişti, cu 
racordare la DJ601 

Accesibilizarea legăturii dintre 
Bolintin-Vale şi Crivina  
Scurtarea timpilor de parcurs  

Reducerea nivelurilor de poluare 
în oraş 

Reducerea consumului de 
carburanţi 

Primăria, Poliţia 
rutieră 

Comunitatea locală 

Acţiunea 
nr. 9 

Drum de acces Suseni – 
autostrada A1 la km 36 

Accesibilizarea legăturii dintre 
Suseni, Malu Spart şi autostrada 
A1,  

Scurtarea timpilor de parcurs  

Reducerea nivelurilor de poluare 
în oraş, Reducerea consumului 
de carburanţi 

Primăria, Poliţia 
rutieră 

Comunitatea locală 

Acţiunea 
nr. 10 

Pod Ulmi (cu racordare la       
DJ 601E) 

Accesibilizarea legăturii dintre 
Bolintin-Vale şi Ulmi/Poenari 
Scurtarea timpilor de parcurs 

Primăria, Poliţia 
rutieră 

Comunitatea locală 

Acţiunea 
nr. 11 

Piste pentru biciclişti pentru 
legătura dintre localităţile 
componente 

Încurajarea mersului pe bicicletă 

Reducerea utilizării 
autoturismelor personale 

Primăria, Poliţia 
rutieră 

Comunitatea locală 
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Acţiunea 
nr. 12 

Piste de agrement pentru 
biciclişti pe malul râului Argeş 

Încurajarea mersului pe bicicletă 

Reducerea utilizării 
autoturismelor personale 

Creşterea atractivităţii mediului 
urban 

Primăria,  
Poliţia rutieră 

Comunitatea locală 

Acţiunea 
nr. 13 

Lărgiri şi regularizări profiluri 
transversale străzi, reabilitare 
străzi şi trotuare, inclusiv 
canalizaţii pentru reţele edilitare 
şi plantaţii de aliniament 

Optimizarea capacităţilor de 
circulaţie rutieră şi pietonală  
Accesibilizarea infrastructurii 
pentru persoanele cu dizabilităţi 
locomotorii  

Creşterea siguranţei şi securităţii  
Creşterea atractivităţii mediului 
urban 

Primăria,  
Poliţia rutieră 

Comunitatea locală  
Deţinători de reţele 
de utilităţi 

Acţiunea 
nr. 14 

Refacerea semnalizării rutiere Creşterea siguranţei şi securităţii Primăria,  
Poliţia rutieră 

Acţiunea 
nr. 15 

Amenajarea de sensuri giratorii 
în 13 intersecţii 

Creşterea siguranţei şi securităţii 
Calmarea traficului rutier 

Primăria,  
Poliţia rutieră 

Acţiunea 
nr. 16 

Realizarea de căi noi de 
circulaţie rutieră în zonele de 
extindere a intravilanului 

Accesibilizarea legăturilor cu 
centrul oraşului 

Primăria,  
Poliţia rutieră 

Comunităţi locale 

Acţiunea 
nr. 17 

Înfiinţarea unui serviciu de 
transport public local 

Încurajarea utilizării mijloacelor 
de transport în comun  

Reducerea utilizării 
autoturismelor personale 

Primăria, Operatori 
de transport public 
privaţi,Comunitatea 
locală 

Acţiunea 
nr. 18 

Înfiinţarea unui terminal de 
transport public pentru 
transferul între cursele locale şi 
cele interurbane 

Încurajarea utilizării mijloacelor 
de transport în comun,  

Reducerea utilizării 
autoturismelor personale 

Primăria, Operatori 
de transport public 
privaţi, 
Comunitatea locală, 
Dezvoltatori, 
investitori 

Acţiunea 
nr. 19 

Studierea şi realizarea unui 
parteneriat între entităţile 
comerciale private 
(transportatori, comercianţi cu 
amanuntul) şi autoritatea 
publică cu privire la distribuirea 
mărfurilor în oraş astfel încât să 
nu fie perturbat traficul general 

Creşterea atractivităţii mediului 
urban,  

Eficientizarea transportului de 
marfă 

Fluidizarea traficului rutier în 
zona centrală 

Primăria, 
Transportatori, 
Comercianţi, Firme 
de distribuţie 
Comunitatea locală 

Acţiunea 
nr. 20 

Creşterea siguranţei pietonilor şi 
combaterea infracţiunilor prin 
amplasarea camerelor video pe 
raza localităţilor componente, în 
special în zonele aglomerate 

Creşterea siguranţei şi securităţii Primăria,  
Poliţia comunitară, 
Comunitatea locală 

Acţiunea 
nr. 21 

Realizarea unui sistem de 
închiriere de biciclete pe raza 
localităţilor componente destinat 
rezidenţilor 

Încurajarea mersului pe bicicletă 

Reducerea utilizării 
autoturismelor personale 

Primăria 

Dezvoltatori locali, 

Investitori 

Acţiunea 
nr. 22 

Încurajarea dezvoltatorilor 
privaţi în realizarea de locuri de 
parcare sigure pentru biciclete 

Incurajarea mersului pe bicicletă 

Reducerea utilizării 
autoturismelor personale 

Primăria, 
Dezvoltatori locali 

Comunitatea locală 

Acţiunea 
nr. 23 

Dezvoltarea şi susţinerea de 
programe de sensibilizare, 
responsabilizare şi 
conştientizare a locuitorilor cu 
privire la importanţa planului de 
mobilitate în dezvoltarea socio-
economică a localităţii 

Reducerea utilizării 
autoturismelor personale 

Încurajarea utilizării transportului 
în comun şi a bicicletelor 
Reducerea nivelului de poluare în 
oraş 

Primăria, Poliţia 
rutieră 

Operatori de 
transport 

Transportatori, 

Comunitatea locală 

 


